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door Ir. J. N. B. Poelman. 1966.
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schaal 1 :200000, door Prof. Dr. Ir. L. J. Pons. I.v.
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Woord vooraf

In 1950 verscheen, ter gelegenheid van het te Amsterdam gehouden Vierde Internationale Bodemkundige Congres,
de Voorlopige Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 400000 (Edelman, 1950). Na het werk van Staring in de
vorige eeuw, was dit de eerste bodemkundige overzichtskaart van ons land. Voor de bodemkundige wetenschap was
het een belangrijke schrede voorwaarts, ook al was in omvangrijke delen van het land het veldwerk voor het samenstellen van de kaart beperkt gebleven tot zeer oppervlakkige verkenningen.
De in 1961 gereedgekomen Bodemkaart van Nederland,schaal 1 :200000 in 10 bladen, is het resultaat van systematisch karteringswerk1. De directe aanleiding tot het vervaardigen van de kaart was de werkzaamheid van de
COLN, die tot taak had een onderzoek in te stellen naar de waterhuishoudkundige gesteldheid van de Nederlandse
landbouwgronden. De Stichting voor Bodemkartering legde de bodemkundige gegevens, die in verband met dit
onderzoek nodig waren, in genoemde kaart vast. De Bodemkundige afdeling van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders droeg bij aan de gegevens die op de buitendijkse gronden betrekking hebben.
In 1964 verscheen een toelichtende beschrijving op dit kaartwerk onder de titel De Bodem van Nederland.
Het werd nuttig geoordeeld de kaartbladen ook afzonderlijk, en voorzien van een op dat kaartblad betrekking
hebbende toelichting te verbreiden. Zo ook voor de provincie Noordbrabant, kaartblad 8, waarvoor dit boek een
uitgebreidere toelichting zal zijn: het bevat veel regionale kennis van de bodem van dit gebied. Het doel van deze
publikatie is de gebruiker van kaartblad 8 in te lichten omtrent de betekenis van de onderscheidingen, die op de
kaart gemaakt zijn en vooral ook omtrent een aantal facetten ervan, dat onmogelijk op een kaart is weer te geven.
Het veldwerk vond plaats in dejaren 1953en 1954; het werd verricht door de heren L. A. Ceelen en H. L. Kanters
onder leiding van Dr. Ir. D. van Diepen.
De tekst van deze toelichting werd geschreven door Dr. Ir. D. van Diepen. Ir. P. van der Sluys verleende zijn medewerking bij de beschrijving van de kaarteenheden van de Zeekleigronden en Ir. G. G. L. Steur voorzag deze beschrijving van een aantal kritische kanttekeningen. In hoofdstuk I zijn waardevolle opmerkingen van Prof. Dr.
G. C. Maarleveld verwerkt. De in hoofdstuk V gegeven landbouwkundige waardering van de Noordbrabantse
gronden is in samenwerking met Dr. Ir. A. P. A. Vink tot stand gekomen. Voor een uitgebreide beschrijving van de
bodemgeschiktheidsclassificatie zij verwezen naar: De geschiktheid van de bodem van Nederland voor akker- en
weidebouw; toelichting bij de Zeer globale bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw van Nederland,
schaal 1 :200000 (Vink & Van Zuilen, 1967).
De Nebo-kaart is een bodemkaart met een schaal 1 :200000; dit wil zeggen, dat één cm2 een oppervlakte voorstelt
van 400 ha = ca. 0,1% van de provincie Noordbrabant. De waarnemingsdichtheid en de opnametechniek zijn
uiteraard aan deze kleine schaal aangepast. Het aantal boringen is, de schaal van de kaart in aanmerking genomen,
zeker niet gering, maar toch ishet bij een dergelijke opname niet mogelijk de bodemgrenzen anders tebenaderen dan
door middel van secundaire kenmerken, die in hoofdzaak aan het landschap zijn ontleend. Bovendien zijn de kaarteenheden in het algemeen ruim omschreven. Al deze factoren maken de kaart tot een globale bodemkaart. Er zij
gewaarschuwd tegen een veel voorkomend misbruik, namelijk het vergroten van kaarten met een kleine schaal.
1

Reeds voor het verschijnen kreeg deze kaart bekendheid als Nebo-kaart.

Men gebruikt ze dan alsof ze met een veel grotere mate van nauwkeurigheid zijn opgenomen dan in werkelijkheid
het geval is. De gebruiker dient zich steeds te realiseren, dat de kaart als overzicht is bedoeld en ook slechts als
zodanig bruikbaar is.
Wageningen, voorjaar 1963.

Inleiding

In Noordbrabant kan men drie bodemkundige landschappen onderscheiden:
het landschap van de Zandgronden,
het landschap van de Rivierkleigronden en
het landschap van de Zeekleigronden (zie fig. 1).
Stratigrafisch beperkt dit onderscheid zich slechts tot de bovenste laag van de dagzomende geologische afzettingen.
Voor een belangrijk deel ontlenen de gronden hun bodemkundige eigenschappen aan de samenstelling van deze
geologische afzettingen en aan hun hydrologische ligging. Tevens drukken de bodemvormende processen, die in het
geologische materiaal over enige diepte een verandering teweeggebracht hebben, een stempel op de eigenschappen
van de gronden. Door deze processen namelijk verwerven zij hun humeuze samenstelling, hun structuur, hun
gelaagdheid in bodemhorizonten en ten dele ook hun bodem-chemische samenstelling. Al deze eigenschappen zijn
permanent en hebben evenals de granulaire en mineralogische samenstelling en de hydrologische ligging een veelbetekenende invloed op de plantenproduktie. Door de aanwezigheid vandezeeigenschappen wordtdelaagwaarin zij
voorkomen onderscheiden van de diepere ondergrond en bodem genoemd. Het is de laag waar de Landbouw voornamelijk mee te maken heeft en die gewoonlijk grond wordt genoemd.
De bodemgesteldheid van het gebied is op de Bodemkaart weergegeven door een ruimtelijke groepering van de
gronden naar hun bodemkundige eigenschappen in kaarteenheden. De eigenschappen van degronden beantwoorden
aan kenmerken in de bodem, die bij het veldbodemkundig onderzoek gehanteerd werden als onderscheidingscriteria voor de kaarteenheden op de Bodemkaart.
De bodemkundige landschappen zijn dus onder invloed van verscheidene factoren en processen ontstaan. De
beschrijvingen hiervan, en die van verschillende andere bodem- en landbouwkundige aspecten in de volgende
hoofdstukken beogen de inhoud van de Bodemkaart, voorzover het de provincie Noordbrabant betreft, nader te
verklaren en datgene te vermelden wat zij om louter cartografische redenen niet kan weergeven om te komen tot
een zo volledig mogelijke kennis van het gebied.

Fysiografie

In Noordbrabant liggen afzettingen aan de oppervlakte van verschillende samenstelling. Naar de wijze van afzetting
kan men het gebied indelen in het landschap van dezandgronden, van dezeekleigronden en van de rivierkleigronden
(zie fig. 1).

Fig. 1. De bodemkundige landschappen.
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rivieren en beken

De zandgronden zijn, met uitzondering van de stuifzanden, afgezet in het Pleistoceen. Dit tijdvak is gekenmerkt
door koude perioden - glaciulen genaamd - en door warmere tijden of interglacialen. In de naam „Diluvium"
zoals het Pleistoceen vroeger wel werd genoemd, komt, naar de oudere voorstelling, het dominerende karakter tot
uitdrukking in de wijze waarop de zandige afzettingen zijn gevormd. Grote hoeveelheden rivierwater brachten in
het gebied het meegevoerde materiaal klei, zand en grind tot afzetting.
De zee- en rivierkleien zijn afgezet tijdens het Holoceen, waarvoor de oudere benaming Alluvium is. Holoceen
is de naam voor de jongste periode van de geologische geschiedenis, getypeerd door milde klimaatstoestanden.
Alluvium is een aanduiding voor de afzettingen die als aanslibbingen door de zee en de rivieren, werden gevormd.
I TOPOGRAFIE
Het Noordbrabantse landschap heeft als algemene tendens dat het van zuid naar noord lager wordt. Het globale
verhang in deze richting wordt aangegeven door de stroomrichting van de rivieren in het zandlandschap. Een minder
opvallende daling van het terrein doet zich voor van oost naar west. De hoogste delen van de provincie liggen dan
ook in het zuidoosten. Met een hoogteligging van 35-40 m boven NAP vormen zij onderdelen van de landstreken
Peelen Kempen. Delaagstedelen van het gebied vormen degronden van noordwestelijk Noordbrabant: de Biesbosch
en het Land van Heusden en Altena met een hoogteligging van enkele dm's beneden tot ca. 2,50 m boven NAP.
(zie fig. 2).
FIG. 2. Hoogtehjnenkaart.

Dit globale verhang van het Noordbrabantse landschap wordt onderbroken door een hoogte (horst) en een slenk
die ontstaan zijn als gevolg van in verschillende perioden van de geologische geschiedenis opgetreden bodembewegingen (Zonneveld, 1947; De Ridder & Hondius, 1959).
In oostelijk Noordbrabant strekt zich de Peelhorst uit in noordwestelijke richting. De opheffing van de bodem

komt tot uitdrukking in de hoogtelijnen en de hoogte is tot in Midden-Nederland te vervolgen, waar wellicht de
loop van de Maas nog door de bodembeweging werd beïnvloed.
Door gelijktijdige bodemdalingen is ten westen van de Peelhorst een laag gebied ontstaan dat aangeduid wordt als
de Centrale Slenk. Deze slenk heeft een trechtervormige verbreding in noordwestelijke richting. Zij wordt aan de
westzijde begrensd door een gebied dat een geleidelijke overgang vormt naar het landschap van westelijk Noordbrabant, waar deze bodembeweging aan voorbij is gegaan. De overgang tussen de Centrale Slenk en westelijk
Noordbrabant is in het veld herkenbaar aan hoge landschapsdelen die in de westelijke Kempen beginnen en zich
ten zuiden van Tilburg voortzetten over Baarle-Nassau, Gilze Rijen en Oosterhout tot aan de westelijke Biesbosch.
Het zandgebied van westelijk Noordbrabant heeft in grote trekken een vlakke ligging tussen deze rug en het hogere
zandgebied in het uiterste westen. Twee ondiepe trechtervormige dalen bij Breda en Roosendaal doorsnijden het
gebied in noordelijke richting. Het hoger gelegen zandlandschap met zijn hoge steilrand langs de oostelijke oever
van beide Scheldestromen dankt zijn ontstaan aan de ontwikkeling van een jonge afbraakkust door de zee, tijdens
het Subatlanticum. De zandrug tussen Ossendrecht en Halsteren is veel ouder dan de steilrand. Deze kon onder afslag van de zee dit talud aannemen dank zij het voorkomen van een stugge kleilaag (oud-pleistocene afzetting).
De rugkwam volgens De Ploey (1961)tot ontwikkeling tijdens delaatste ijstijd of nogeerder o.a. onderde eroderende
werking van de oerstromen van de Schelde die hun loop in noordelijke richting hadden.
De oudste afzettingen die aan de oppervlakte voorkomen zijn met uitzondering van die in westelijk Noordbrabant
grofzandig van samenstelling en soms ook grindrijk. Zij zijn afgezet door de Maas of de Rijn of door beide en
vormen ten delede hogere delen van het zandlandschap aan weerszijden van deCentrale Slenk en dat van de Kempen
in het zuidoosten. Deze rivierafzettingen zijn in een groot gedeelte van Noordbrabant door fijnzandige overdekt.
Defijnere zanden zijn niveo-eolischeafzettingen. De herkomst van het materiaal berust opeen transport door sneeuw
en wind tijdens de laatste twee ijstijden. Dewindafzettingen staan bekend als „dekzanden" Edelman (1947), waarvan
het oppervlak plaatselijk fluviatiel of eolisch is omgewerkt.
De riviertjes van het dekzandlandschap hebben door hun eroderende werking en veelvuldige verlegging van hun
stroombed het landschappelijke beeld sterk beïnvloed. Brede ondiepe dalen zijn in een tijd van aanzienlijk groter
watertransport dan tegenwoordig, in de zandige afzettingen ingesneden. Karakteristiek vooral voor hun bovenloop
is het voorkomen van stuifzandafzettingen langs de dalbodems, van waaruit een eolische omwerking van het
materiaal heeft plaatsgehad, als deze bij minder waterafvoer droogvielen.
Buiten het stroomsysteem van de rivieren van het dekzandlandschap vinden we op vele plaatsen „vennen". Deze
komvormige terreinen vormen blijkens hun veelvuldige rangschikking in snoeren, als niet opgevulde dalen de
relicten van oude rivierbeddingen (Lorié 1916-1919). Ook aan deze vennen is veelal het voorkomen van stuifzandcomplexen gebonden. In sommige venrijke gebieden, waar de relicten van dalbodems de omvang van meren
hadden is na verlanding veen gaan groeien. Op de Peelhorst zijn op deze wijze complexen hoogveen ontstaan in
lagen die variëren in dikte van enkele decimeters tot een paar meter. Voor de turfwinning is een groot deel van het
hoogveenareaal vergraven. Evenals in westelijk Noordbrabant, waar de vroegere aanwezigheid van hoogveen nog
is af te lezen uit de venige samenstelling van sommige landschapsdelen en uit de aanwezigheid van turfvaarten die de
exploitatie van deze veengebieden hebben mogelijk gemaakt.
Het Noordbrabantse pleistocene zandgebied wordt in het noorden begrensd door een dalbodem van degrote rivieren
die gevormd werd in een tijd dat de Maas en de Rijn daar nog een gemeenschappelijk stroomstelsel hadden. Nadien
heeft de Maas, gescheiden van de Rijn aan Brabantse zijde deze dalbodem overdekt met slibrijke afzettingen. Hierbij
zijn twee rivierkleigebieden ontstaan, de Maaskant en het Land van Heusden en Altena.
In het noordwestelijke gedeelte van Noordbrabant komen mariene afzettingen voor. In aansluiting op het zandlandschap hebben de zeekleigronden een verbreiding tot aan de hoogtelijn van 2,5 m, die oostwaarts tot het rivierkleigebied van het Land van Heusden reikt.

II HYDROGRAFIE
Hydrografisch kan Noordbrabant in twee landschappen worden verdeeld:
1. het landschap van de grote rivieren en getijdestromen,
2. het landschap van de zandgronden waarin een groot aantal stroompjes voorkomt (fig. 3).
FIG. 3. Rivieren en beken.

DE GROTE RIVIEREN
De stromen, die aan drie zijden de natuurlijke begrenzing van het gebied vormen, zijn in verschillende tijden ontstaan. De Maas heeft haar tegenwoordige plaats aan de oostzijde van het gebied waarschijnlijk ingenomen gedurende
het einde van de Riss-ijstijd. Zij verplaatste zich in deze geologische periode uit een gebied dat de Peelhorst omvat.
Deze stroombedverlegging in oostelijke richting kwam tot stand door bodembewegingen die de horst deden ontstaan naast een laag gebied ten oosten daarvan, dat de aanduiding „Slenk van Venlo" heeft gekregen. Verankerd in
deze slenk heeft de Maas stroomafwaarts haar weg in noordwestelijke richting gezocht.
Aan het bestaan van een gemeenschappelijk uitmondingsgebied in noordwest Nederland met de Rijn kwam geleidelijk een einde in het begin van het Holoceen.
De Maas kreeg haar zelfstandige loop in meer westelijke richting langs het pleistocene gebied. Vermoedelijk was
haar loopindezetijd niet zoduidelijk gericht alstegenwoordig, maar volgdezijvanaf Dreumel deloopvan de huidige
Waal in de richting Rotterdam (Brouwer, 1963).Verschillende omstandigheden pleiten hiervoor, zoals haar stroombedverleggingen ten gevolge van jongere bodembewegingen, de verschillende ouderdom van de afzettingen langs
haar tegenwoordige loop en de oorspronkelijk noordelijke richting van pleistocene rivierdalen die onder de rivierafzettingen in het noordoosten van Noordbrabant zijn gevonden (Van Diepen, 1954).
Om zich in westelijke richting te kunnen handhaven heeft de rivier zich op gezette tijden moeten insnijden in dat
gedeelte van de dalbodem dat door de Peelhorst wordt gekruist. De voortgezette bewegingen van de horst hebben
ter hoogte van het Maaskantgebied tot in de allerjongste tijd hun invloed gehad op de loop van de Maas. Zij heeft
boven dit gebied een sterk meanderend verloop, waarbij dient te worden bedacht dat tussen 1900en 1930vele rivierbochten zijn gecorrigeerd. Hier komen ook verschillende rivierbeddingen voor die door de Maas verlaten zijn.
Vanaf het vroegere contactpunt met de Waal bij Alem beschrijft de Maas een bocht in zuidelijke richting.
Op grond van gelijke verschijnselen als hiervoor genoemd, kan worden vastgesteld dat deze zuidwaartse afzwenking
van de Maas veroorzaakt werd door het in westelijke richting passeren van de Centrale Slenk. De weer toenemende

meandering van de Maas in het rivierkleigebied van Heusden en Altena pleit voor de zienswijze dat de rivier in haar
loop beïnvloed werd door de noordwestelijke uitloper van het hoge Brabantse zandgebied tussen de Centrale Slenk
en westelijk Noordbrabant. De Maasloop is hier noordwestelijk gericht. Verschillende zijrivieren, waarvan de
karakteristieke afzettingen van stroomruggen nog de vroegere lopen markeren, splitsen als het ware als overlopen
van de hoofdstroom afin westelijke richting, zoals het Oude Maasje, de Alm en de Dussense Loop.
Door de samenvloeiing van Maas en Waal tot Beneden Merwede verliezen beide stromen hun zelfstandig karakter.
Zij gaan over in bredere getijdestromen, diedeeb-en vloedbewegingen van dezee volgen en tussen de Zuidhollandse
eilanden geleidelijk zilter van samenstelling worden.
DE GETIJDESTROMEN
Naar hun ontstaan vormen de getijdestromen een geheel nieuw hoofdstuk in de hydrografische ontwikkeling van
Noordbrabant. Zijzijn ontstaan door inbraken van dezee.Aan het begin van onzejaartelling bestond het zuidwesten
van Nederland uit laag gelegen venen. Het gebied lag beschut achter een schoorwal en was een onderdeel van het
estuariumgebied waardoor de rivieren een weg naar zee vonden. Verschillende onderzoekers hebben aan de hand
van bodemkaarten en datering van verschillende mariene afzettingen kunnen aantonen, dat de afbraak van het oude
veenlandschap een voortschrijdend proces is geweest dat zich uitstrekt van een paar eeuwen voor onze jaartelling
tot ongeveer 1500 (Bennema & Van der Meer, 1950; De Bakker, 1950; Kuipers, 1960). Naar de mening van deze
auteurs hebben verscheidene oorzaken bijgedragen tot deze vergaande afbraak van het oorspronkelijke landschap.
Hierbij was het noordwesten van Noordbrabant voornamelijk aan het einde van genoemde periode betrokken.
Op zwakke plaatsen in de schoorwal, die door de uitmonding van rivieren veroorzaakt werden, brak de zee in. De
inleiding op devernietiging van het oude land was de stijging van de zeestand en tevens een bodemdaling (Bennema,
1954). Moernering werkte de aantasting door de zee in de hand vanwege de onderbroken weerstand van het landoppervlak. Voor westelijk Noordbrabant kon Steur, op grond van gegevens van Dane (1950) over Willemstad en
Fockema Andreae (1950) over de Grote Zuidhollandsche Waard aantonen dat ook wanbeheer van de waterstaatkundige inrichting oorzaak is geweest van verlies van oud land.
In het Atlanticum hebben deze stromen met het ontstaan van de Ooster- en Westerschelde als zeearmen betekenis
voor de landschappelijke ontwikkeling van westelijk Noordbrabant gekregen. Mogelijk mondde de Schelde in het
Subboraal nog in de Maas, waarmee zij waarschijnlijk in het noordelijke deel van het tegenwoordige eiland IJsselmonde in verbinding stond. Onder invloed van binnendringende getijdestromen heeft de Schelde haar loop in westelijke richting verlegd. Zij splitste zich in twee uitmondingen naar zee. Gedeeltelijk in haar oude stroomstelsel zijn
Volkerak, Eendracht en Hollandsch Diep ontstaan.
De Brabantse Biesbosch, ongeveer 10000 ha groot, wordt beschouwd als een deel van het noordwestelijke zeekleigebied met een bijzondere hydrografische betekenis. Zij bestaat uit een aantal polders die in eilanden liggen en omgeven zijn door getijdegeulen. Dezegeulen, killengenaamd, staan viade Amerinverbindingmethet Hollandsch Diep.
In aanleg is het gebied ontstaan door de St.-Elizabethsvloed van 1421,toen de zee de laatste grote afslag in het zuidwestelijke kustgebied veroorzaakte. Voor deze inbraak maakte het gebied deel uit van de Grote Zuidhollandsche
Waard, die een oppervlakte had van circa 42000 ha (Landmeter, 1938). Het hele gebied bestond aanvankelijk uit
bedijkte delen die door rivierarmen werden begrensd. Voor een waterstaatkundige samenvoeging tot een grote
waard werden deze rivierarmen afgedamd. Hieraan herinneren nog de plaatsnamen Werkendam, Dubbeldam, en
Maasdam. De Oude Maas en de Donge werden om de zuidzijde van de waard heen geleid met een afdamming
van deze rivieren respectievelijk bij Hedikhuizen (ontstaan van de Nieuwe Maas) en ten noorden van Geertruidenberg. Hoewel de verlegging van de Maas volgens Smits Jzn. (1822) reeds in de tweede helft van de negende eeuw
moet hebben plaatsgehad, is door andere auteurs aangenomen dat de volledige fusie van de onderdelen die tot de
Grote Waard hebben behoord, pas omstreeks 1270 zijn beslag heeft gekregen, (Landmeter, 1938; Fockema Andreae, 1950). De waard omvatte toen, behalve de Brabantse Biesbosch, het tegenwoordige Land van Heusden en
Altena, het gehele Eiland van Dordrecht, een gedeelte van IJsselmondeen ongeveer het gedeeltevanwestelijk Noordbrabant dat nu begrensd wordt door de Amer, Geertruidenberg en Zevenbergen.

De Grote Zuidhollandsche Waard is gedurende de twee eeuwen van haar bestaan uitgegroeid tot een welvarend
landbouwgebied (de voorraadschuur van Dord, Van Dalen, 1922). Veeteelt, zoutnering en landbouw waren er de
hoofdbronnen van bestaan. Volgens Fockema Andreae (1950)lagen in het noordwesten van de waard, tussen Maasdam en Werkendam kleigronden, die waarschijnlijk nog een veenondergrond hebben gehad. Langs de hele zuidzijde
kwamen veengronden voor, het Land van Heusden en Altena langs de oostzijde bestond uit rivierkleigronden, meer
naar binnen waren het rivierkleigronden op veen. Ongeveer de westelijke helft van de Grote Waard, inclusief 16
dorpen, ging in het genoemde rampjaar verloren. Een complete binnenzee, die van het oude land van het Land van
Altena ongeveer een derde gedeelte overspoelde en van het tegenwoordige Langstraatgebied drievierde, was overgebleven.
De tegenwoordige inrichting van het Biesboschgebied is het resultaat geweest van een opslibbingsproces dat al vroeg
na de inbraak langs de linkeroever van de Merwede een aanvang nam. De verlanding werd begunstigd door de ontwikkeling van biezenvegetaties op ondiepe plaatsen. Hieraan heeft het gebied zijn naam ontleend.
In hoeverre het westelijke klei-veengebied van Noordbrabant van deze grote inbraak te lijden heeft gehad is niet
bekend, evenmin tot waar het gebied in die tijd door bedijking watervrij is gemaakt. Enkelejaren voor de overstroming (1410-1413) had het gebied tussen Zevenbergen en Hooge- en Lage Zwaluwe een bedijking aan de westzijde
gekregen die ten zuiden van Strijen aansloot op de dijk van de Grote Waard (Fockema Andreae, 1950),waaruit valt
op te maken dat dit gebied door de steeds verder opdringende zee nog niet voldoende beschermd was.
De typische ontwikkeling van de Biesbosch tot een gebied van bedijkte opwassen en brede getijdegeulen strekt zich
uit over een periode van ongeveer 450jaar. Nadat het met de herbedijking van het Land van Altena (1465) en de
totstandkoming van de eerste dijken op het Eiland van Dord (1569), zijn geografische begrenzing begon te krijgen,
kon het vrije spel van de rivieren en getijdestromen zich in dit gebied onbeperkt handhaven. Doelbewust is de natuurlijke ontwikkeling van het gebied bestendigd door zeer lang af te zien van grote bedijkingswerken die het gebied
geheel watervrij hadden kunnen maken. Het gebied kreeg de functie van bergingsboezem bij hoge vloeden, waarmee
de omliggende gebieden zeer gediend waren.
Pas in de tweede helft van de 19e eeuw is een begin gemaakt met de uitvoering van waterwerken die meer nog de
veiligheid van de omliggende gebieden en het achterland beoogden dan een afdoende beveiliging van het herwonnen
land in de Biesbosch. Tussen 1864-1884 werd de linkeroever van de Merwede tussen hoge bandijken langs enkele
grote killen naar het Hollandsch Diep verlegd (ontstaan Nieuwe Merwede, scheiding van de Biesbosch in een
Noordbrabants en Zuidhollands deel). De volledige scheiding van Maas en Waal bij Heerewaarden, voorgestaan
in de rivierenwet van 1883, werd mogelijk gemaakt door een rechtstreekse verbinding van de Maas met de Amer
(Bergsche Maas 1904).
Deze grote waterstaatkundige werken betekenden voor de herwonnen landerijen van de Biesbosch nog niet het
definitieve eindevan een steedsterugkerend gevaar voor overstroming. Gedurende de 19eeeuwwasde dijkverzwaring
en beveiliging gelimiteerd tot een hoogte van 2,64 m boven AP. Dit met het oog op een voldoende waterberging bij
de allerhoogste vloeden. Intussen is, door de voortgeschreden inpoldering van het gebied en de beveiliging tegen
normale vloeden van de verschillende onderdelen geen absolute beveiliging meer mogelijk bij het voortbestaan van
getijdegeulen. Daarvoor is de oppervlakte van de boezem te ver ingekrompen, bovendien vraagt de gezamenlijke
lengte van de dijken abnormaal hoge kosten om dit door middel van dijkverzwaring nog ooit te verwezenlijken.
Het wachten is op de afsluiting van de zeegaten.
In 1940 omvatte de Biesbosch 6525 ha bedijkt cultuurland, 1205 ha griendland, 1600 ha rietland en 625 ha open
water. Hierin is sindsdien weinig verandering gekomen.
Aan dit gebied zijn al verschillende studies gewijd, waarin de mogelijkheden en gevolgen van uitvoering waterstaatkundig (Landmeter, 1938)sociaal-economisch (Schönhage, 1943)en landbouwkundig voor wat de bodemgesteldheid
betreft (Zonneveld, 1960), uitvoerig zijn toegelicht.
DE RIVIEREN VAN HET PLEISTOCENE LANDSCHAP
De rivieren van het pleistocene landschap nemen ten aanzien van de ontwikkeling van het landschap een heel
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andere plaats in dan de grote rivieren en getijdestromen. In de landschappen waarin zij voorkomen zijn de afzettingen overwegend van eolische oorsprong. Bodembewegingen hebben het gebied een bepaald macroreliëf gegeven
waarnaar het patroon van de rivieren zich heeft ontwikkeld. Delen van dit afstromingspatroon markeren de verschillende elementen van het landschap, die hiervoor reeds onder topografie werden vermeld. Uit deze markering
blijkt, dat de tegenwoordige hoofdindeling naar waterstaatkundig beheer en de vroegere geografische indeling naar
gewesten, samenvallen. Zij werden ook toen er nog van geen waterschap sprake was, bepaald door de wisseling in
hydrografische gesteldheid, zoals deze rivieren die aan het landschap hebben gegeven.
Het COLN-boek over Noordbrabant (Kouwe & Vrijhof, 1958) geeft een hydrografie naar de verschillende landschappen. Voor nadere informatie zij hier naar verwezen.
III GEOLOGIE
Het ontstaan van het landschap omvat een aantal ontwikkelingsfasen waarnaar deverschillende afzettingen, die aan
de oppervlakte voorkomen, gegroepeerd worden.

Tabel 1. Indeling van het
Pleistocecn

Nederlandse indeling
naar Van der V lerk

A l p i n e - indel ing

A f z e t t i n g e n in
Noordbrabant

en Fl o r s c h ü t z * )

Boven T u b a n t i e n

(Laatglaciaal)

L o k a l e dekzanden
(f luv. en eol.)

riv i e r d u inen
rivier lemen

d e k z a n d , loss en leem

Midden
Tubantien
Onder

Wurm

(n iveo -eol i sch en
fl u v i a t i e1)

F o r m a t i e van
Kreftenheye

F o r m a t i e van A s t e n
Eemien

*) Met een onderverdeling van
het Boven Tubantien (Laatglaciaal) naar Van der Hammen (1949 en 1951):
IndelingLaatglaciaal
Jonge Dryastijd
Allerod-tijd
Oude Dryastijd
Bolling-tijd
en van de bijbehorende afzettingen naar Van der Heide &
Zagwijn (1967):
Afzetting
Jonger Dekzand II
Veen
Jonger Dekzand I
Veen
Ouder Dekzand

R i s s -Wurm

(R ijn en Maas)

veen en leem ( f l u v i a t i e l )
Formatie van E i n d h o v e n

Drenthien

Riss

Needien

Mindel - Riss

dekzand loss ( n i v e o - e o l i ; ch)

F o r m a t i e van V e g h e l

Mindel

(Maas)
F o r m a t i e van S t e r k s e l
(hoofdzakelijk Rijn)

Taxandrien

Günz - Mindel

F o r m a t i e van K e d i c h e m
(Rijn)

Günz
F o r m a t i e van T e g e l e n
T igl ien

P r a e t i g l ien

Prae - Günz

(Rijn)

mariene a f z e t t i n g e n

OUD- EN MIDDEN-PLEISTOCENE AFZETTINGEN
Hiertoe beschouwen wij dezandige en grindrijke afzettingen van de Maas en de Rijn, diegevormd zijn vóór de komst
van het landijs in ons land. De zogenaamde HO-afzettingen van de Geologische kaart van Nederland 1 :50000
bevatten vrij veel leem en klei, de III-afzettingen vrij veel zand en grind. De oerstromen van beide rivieren hebben
dezeoudere afzettingen inverschillende tijden van het Pleistoceen gevormd. Door hun ongelijke sedimentatie-invloed
en de bodembewegingen tijdens de verschillende perioden van afzetting varieert de lithografie van gebied tot gebied.
In wisselende samenstelling vormden dezesedimenten dediepere ondergrond van het dekzandlandschap. In sommige
delen van de provincie hebben de afzonderlijke sedimenten hun verbreiding aan de oppervlakte.
DE FORMATIES VAN TEGELEN EN VAN KEDICHEM
De afzettingen die hiertoe behoren bestaan uit fijnkorrelige zanden van in hoofdzaak door de Rijn getransporteerd
materiaal.
Van beide Formaties is die van Tegelen de oudste. Ze worden hier echter te samen vermeld, omdat de samenstelling
van beide kan variëren van zandige tot slibrijke sedimenten. De karakteristieke verschillen naar dierlijke en plantaardige fossielen ontbreken soms.
De Formatie van Tegelen ontleent haar naam aan de Klei van Tegelen.1 De Rijn heeft hier gelijksoortige afzettingen
als die welke in westelijk Noordbrabant dicht aan de oppervlakte voorkomen, afgezet in een pakket dat in dikte
varieert van 2 tot 10meter. De klei werd grotendeels afgezet in een warme periode.
De kleilagen van westelijk Noordbrabant kunnen echter, althans gedeeltelijk, jonger zijn en een onderdeel vormen
van de overwegend zandige afzettingen van de Formaties van Kedichem, waaruit de zanden van westelijk Noordbrabant tot bijna aan de oppervlakte zijn samengesteld (Van Dorsser, 1956).De laatste dateren uit de oude glacialen
en een warme periode (Zagwijn, 1960).
In westelijk Noordbrabant liggen de kleiige sedimenten in lenzen, die de vorm van kommen aannemen en in delen
van rivierbeddingen.
Op vele plaatsen isin de kleiige afzettingen naar zwaarte een tweefasig systeem te onderscheiden. De onderste lagen
hebben een duidelijk kleiig karakter met een frequentietop in defractie < 2mu. De bovenste hebben een meerlemige
samenstelling vanwege een hogere lössfractie, dus met een top in de fractie : 25-75 mu (Van Dorsser, 1956). De
Ploey (1961) vond in een geologische studie over de Antwerpse Noorder Kempen, dat de onderste kleiige afzetting
in dit deelvan Belgiëbehoorde tot eenwadafzetting uit het Oud-Pleistoceen. Dezeformatie isook in westelijk Noordbrabant verbreid. De lössachtige afzettingen er boven zouden volgens deze auteur een eolisch sediment vormen dat
aangevoerd werd uit het toentertijd droge Noordzeebekken.
Ten oosten van het Brabants Massief hebben de afzettingen van de Formaties van Tegelen en van Kedichem een
grote verbreiding in de diepere ondergrond van de Centrale Slenk. Op de Peelhorst ontbreken zij met uitzondering
van een smalle strook van de Formatie van Tegelen die langs het noordelijke randgebied van de horst op geringe
diepte aanwezig is.
FORMATIE VAN STERKSEL
Tijdens het Günz-Mindel interglaciaal (Cromertijd) en tijdens een deel van de Mindel-ijstijd, werden grove zanden
en ook wel kleien aangevoerd door de Rijn en voor een kleiner deel door de Maas. Samen werden deze afzettingen
door Zonneveld (1947) de Formatie van Sterksel genoemd. Het oorspronkelijke verbreidingsgebied omvatte waarschijnlijk geheel oostelijk en midden-Noordbrabant tot en met de reeds genoemde hoge landschapsdelen van de
westelijke Kempen tot Geertruidenberg.
De zanden van de Formatie van Sterksel liggen aan deoppervlakte in dewestelijke Kempen en in een smallere strook
1

De namen van verschillende afzettingen zijn ontleend aan de plaats waar ze het eerst als duidelijke formatie werden gevonden.
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noordwestelijk daarvan, die over Alphen-Riel-Gilze-Oosterhout tot Geertruidenberg voert. Doordat deze afzettingen in de Centrale Slenk de bodembewegingen van dit gedeelte hebben meegemaakt en overdekt zijn geworden
door jongere afzettingen, varieert hun diepte van voorkomen hier van ca 20 tot 50 meter beneden maaiveld. In het
Peelgebied komen deze afzettingen niet meer voor. Hier zijn ze nadien door de eroderende Maas opgeruimd.
FORMATIE VAN VEGHEL
De Maas ontwikkelde een eroderende activiteit in de eerste fase van de Riss-ijstijd. De afzettingen, die door deze
rivier werden gevormd, zijn eveneens grofzandig doch bovendien belangrijk rijker aan grind. Het Maassediment,
dat onderscheiden wordt als de Formatie van Veghel (Zonneveld, 1947) is op de Peelhorst bewaard gebleven.
Op de noordelijke Peelhorst komen de grindzanden over grotere uitgestrektheid aan de oppervlakte voor. In het
midden en zuidelijke gedeeltezijn zeop enkele kleinere delen na door dunne lagenjongere sedimenten overdekt.
Buiten de Peelhorst hebben de grindzanden van de Formatie van Veghel een beperkte verbreiding. Aan de westzijde
van de horst betreft hun verbreiding een zandstrook op de overgang naarde Centrale Slenk. Zij liggen hier onder
dikke pakketten dekzand. Aan de oostzijde van de horst zijn de Veghel-zanden door de rivier zelf weer opgeruimd.
Dit gebeurde nadat de rivier zich uit het gebied van de Peel ging terugtrekken en haar loop in de Venlo-slenk tussen
hoge breukranden werd vastgelegd.
FORMATIE VAN

KREFTENHEYE

De jongere Maasafzettingen, die tijdens en na de erosie van de Veghel-zanden in de Venlo-slenk zijn gevormd,
bestaan onderin uit grindrijk materiaal. In Noordbrabant komen deze grove afzettingen niet aan de oppervlakte
voor. Zij zijn overdekt doorfijnzandige, fluviatiele en eolische afzettingen. De eolische afzettingen zijn deels fluviatiel
gemengd met het grindrijke materiaal. Ten noorden van Gennep had tijdens de afzetting van het grovere materiaal
reeds een vermenging plaats met dat van de Rijn, die vanwege de liggingvan het Riss-landijs een gedwongen afvoer
had in westelijke richting. Door Zonneveld (1947) werden deze grindrijke rivierafzettingen van de Maas onderscheiden alsdeZonevan Grubbenvorst, dievan de Rijn alsdeZonevan Kreftenheye. Thans wordenbeide afzettingen
tot de Formaties van Kreftenheye gerekend (Van der Heide & Zagwijn, 1967).
JONG-PLEISTOCENE AFZETTINGEN
De jong-pleistocene afzettingen bestaan uit fijnere zanden. Het grote verschil met de hiervoor gevormde grovere
fluviatiele sedimenten is,dat zij nietdoor derivieren gevormd zijn, maar voornamelijk door wind. Deze sedimentatiefactoren deden zich voor tijdens delaatste twee ijstijden, die ons land onder de koude invloed van het landijs brachten. Hoewel zuid-Nederland nooit door het landijs werd bedekt, zijn de gevolgen ervan op de geologische ontwikkeling van het landschap zeer groot geweest. De afzettingen, die hierbij zijn ontstaan, zijn van zeer uiteenlopende aard.
Zij werden door Edelman (1951) en Maréchal & Maarleveld (1955) beschreven als peri-glaciale afzettingen.
DEKZANDEN
Tot de dekzanden behoren de matig fijne zanden, die beginnende in de Riss-tijd en vervolgens in de Würmtijd zijn
gevormd. Met het verschijnen van het landijs in noordwest-Europa werden grote hoeveelheden grover en fijner gesteentemateriaal meegevoerd, terwijl ook de rivieren en beken veel materiaal transporteerden. Aan de selectie van
het door het landijs en rivieren getransporteerde materiaal werkten verder mee sneeuw en wind, die het zand over
grotere afstanden over de bodem konden vervoeren. Het eolische transport van de zanden was bepalend voor de
afzetting van dit materiaal in dekken over oudere geologische formaties van diverse samenstelling. Dit is de reden
waarom men er de naamdekzandenaanheeft gegeven.Opgrondvanhun mineralogischesamenstellingtoonden Zonneveld (1947) en Crommelin(1965) aan dat deze zanden inNoordbrabant slechtsovervrij korte afstand door dewind

werden vervoerd. Vrijwel het gehele zandlandschap bestaat aan de oppervlakte uit dekzanden. Ook zijn dunne afzettingen van dit materiaal met de ondergrond gemengd. Ditlaatste komt vooral voor in westelijk Noordbrabant, het
zuidwestelijke deel van de Kempen en het noordelijke deel van de Peelhorst. In de Centrale Slenk bereiken de dekzanden een dikte van ongeveer 45 meter. Blijkens pollen-analytische dateringen van ingesloten veenlagen dicht
onder de oppervlakte is het grootste deel van deze zanden nog in de Riss-tijd gevormd.
VEEN
De vorming van dekzanden is geen continu proces geweest. In een langdurig warme periode na het wegtrekken van
het landijs kwam de sedimentatie van dekzand geheel tot stilstand. Daarvoor kwam in de plaats een licht fluviatiel
transport van fijne bestanddelen terwijl op drassige plaatsen veen werd gevormd. Deze omstandigheden deden zich
voor tijdens het Eemien, de interglaciale tijd tussen de Riss- en de Würmtijd.
Veenlagen van Eemien-ouderdom werden door Florschütz (Florschütz & Anker van Someren, 1956) gevonden op
de zuidelijke Peelhorst en in het dal van het Donge-systeem onder Tilburg, door Polak1 en eerder genoemde onderzoeker in de Centrale Slenk onder Liempde en Nunen, door Van Dorsser (1956) eveneens in het dal van de Bijloop
ten zuidwesten van Breda. In de Centrale Slenk komt het Eemien-veen behalve in oude geulsystemen ook in dunne
lagen daarbuiten voor over grote uitgestrektheden.
Analoge verschijnselen deden zich voor tijdens minder koude onderbrekingen (interstadialen) van het klimaat in
de Würmtijd. Interstadiaal veen werd door Van Dorsser gevonden in de Bijloop ten zuidwesten van Breda, door
Florschütz onder slibrijke afzettingen ter hoogte van Udenhout.
Niet alle venen zijn in deze zogenaamde interstadiale tijden van de laatste ijstijd ontstaan. Ook onder zeer koude
omstandigheden is een deel gevormd. De definitieve aftocht van het landijs ging gepaard met wisselende klimaatsomstandigheden, waardoor oppervlakkige erosie van het landschap door smeltwater van sneeuw, veenvorming
tijdens rust en eolische verplaatsing van dekzanden tijdens droogte elkaar afwisselden. Het zijn vooral deze veranderingen in sedimentatieomstandigheden tijdens het Laatglaciaal, die de landschapsvormen en de samenstelling
van het dekzandlandschap aan zijn oppervlakte hebben bepaald. Omdat deze ook voor de bodemkundige ontwikkeling van het landschap van grote betekenis zijn geweest zullen zij hieronder nog uitvoeriger worden besproken.
Daarvoor ishet evenwel nodig, dat eerst nog een tweetal andere afzettingen vermeld wordt,dat eveneens samenhangt
met de vorming van dekzanden. Hiertoe behoren loss en leem.
LÖSS
Lossiseen zeerfijnkorrelig materiaal, overwegend bestaande uit deeltjes tussen 16en 50mu en geringe hoeveelheden
slib. Het ontstaan van lössafzettingen wordt in het algemeen toegeschreven aan een zuiver eolische sedimentatie.
Volgens sommige onderzoekers dient als voorwaarde om tot deze sedimentatie te komen een met vegetatie bedekte
bodem waarin het fijne materiaal vastgehouden kan worden. Deze voorwaarde zou een klimaatsverschil kunnen inhouden tussen gebied van herkomst en sedimentatiegebied. Zo zou in het brongebied de opname van het materiaal
moeten zijn begunstigd door een kale bodem en een droog klimaat. Voor het gebied van sedimentatie moet men
aannemen, datjuist eerder van een omgekeerde toestand sprake was, een vochtiger klimaat met althans een plaatselijke begroeiing van de bodem. Indien dergelijke klimaatsverschillen tijdens een overwegend arctisch klimaat
geheerst hebben moet met een lange transportweg van de aangevoerde loss rekening worden gehouden.
Lossen van Riss-ouderdom zijn door Van den Toorn (1960) gevonden bij Deurne en door Van Oosten (1967) op
het Bosschenhoofd ter hoogte van Etten.
In de Centrale Slenk worden kalkrijke lossen aangetroffen in en boven Eemien-veen. In het gebied van Udenhout
liggen lössachtige afzettingen op een diepte van 1,50 m boven interstadiaal veen.

1

niet gepubliceerd.
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LEEM
Op vele plaatsen komen in de dekzanden leemlagen voor van enige dm's dikte. Deze zijn voornamelijk ontstaan
aan het begin en het einde van de koudere fasen van het periglaciale klimaat, waarbij grotere hoeveelheden smeltwater van sneeuw konden worden gevormd. De leemafzettingen zijn dus in tegenstelling tot de lossen van fluviatiele
oorsprong. Vandaar dat zij in principe van deze laatste verschillen door een variabele korrelgrootteverdeling. Klei,
slib, fijn zand en grof zand kunnen in de lemen in wisselende verhoudingen aanwezig zijn, afhankelijk van het transporterend vermogen van het water, desamenstelling van het materiaal inhet brongebied en deopname van eventueel
nog ander materiaal elders. Het onderscheid in korrelgrootteverdeling wordt evenwel moeilijk wanneer lössafzettingen fluviatiel verplaatst zijn zonder bijmenging van zandig materiaal.
Dekzandlemen worden op vele plaatsen op wisselende diepte aangetroffen. Zandige afzettingen van deze van verscheiden dm's dikte vinden we meestal in de nabijheid van of boven op lössachtige afzettingen.
ZANDEN

VAN DE ZONE VAN HORN

De zanden van de Zone van Horn zijn volgens Zonneveld (1947) rivierzanden, gevormd door de Maas tijdens de
jongere ontwikkelingsfase van het Pleistoceen. De periode waarin deze werden afgezet, valt ongeveer samen met die
van de dekzanden uit het oudste en middelste deel van de Würmtijd. Zij onderscheiden zich van de dekzanden door
een grovere samenstelling en grotere rijkdom aan mineralen van zuidelijke herkomst. Het zijn mengprodukten van
rivierzand met dekzand. Als afzettingen vertonen ze vaak een kriskras-gelaagdheid. De grovere zandbestanddelen
zijn afkomstig uit de ondergrond en het achterland (Ardennen); het dekzand, uit het gebied waarin de rivier deze
zanden gedeeltelijk moest opruimen om zijn loop naar het noorden te behouden. De geleidelijk in omvang toegenomen dekzand-sedimentatie heeft tot gevolg gehad dat de rivierzanden van onder naar boven fijner worden
(Zonneveld, 1947). Door veranderingen in de hoogte van de erosiebasis van de rivier komen deze fluviatiele sedimenten voor in terrassen. Het zijn de relicten van rivierafzettingen die in een periode van erosie zijn achtergebleven
en vervolgens, tijdens hernieuwde sedimentatie op een lager niveau, niet meer werden overdekt.
LAATGLACIALE AFZETTINGEN
Het jongste deel van de Würmtijd wordt het Laatglaciaal genoemd. Deze periode vormt de overgangsfase naar het
Holoceen. Zij wordt gekenmerkt door een milder wordend klimaat, dat echter met een paar onderbrekingen tot
stand kwam. Door deze schommelingen in klimaatstoestand en de daarmee gepaard gaande veranderingen in de
hydrologische gesteldheid van het landschap werden nieuwe dekzandafzettingen gevormd en dekzanden aan de
oppervlakte gedeeltelijk omgewerkt. Tijdens de periodieke toeneming van smeltwater werd het drainagesysteem van
het tegenwoordige landschap ontwikkeld. Vele rivierlopen vonden door erosie hun weglangs depressies van vroegere
rivierdalen, die door de dekzanden onvolledig waren opgevuld.
LOKALE

DEKZANDEN

Door erosie van de riviertjes in het pleistocene landschap ontstonden brede ondiepe dalen, dieperiodiek droogvielen.
Hierdoor werd zand uit de riverdalen geblazen. Deze eolisch verplaatste zanden liggen op enige afstand van de beekdalen in hieraan evenwijdige gordels. Deze zanden wijken af van de in het koudere deel van de Würmtijd gevormde
dekzanden, door een dikwijls voorkomende kriskrasgelaagdheid en een lokale verbreiding. Bij de bodemkartering
van de gemeente Breda (Van Diepen, 1949) is aan deze eolische afzettingen de naam lokale dekzanden gegeven.
Ze zijn voornamelijk in de Jonge Dryastijd gevormd en worden in andere delen van het land jonge dekzanden
genoemd (Maarleveld & Van der Schans 1961 ;Van den Akker, Knibbe & Maarleveld, 1964).
De overgangsfase naar het Holoceen (het Laatglaciaal) begon met een warmere periode waarin nog geen vorming
van lokale dekzanden plaatsvond. De vorming daarvan werd ook nog een keer onderbroken door een mildere
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periode. In beide perioden ontwikkelden zich venen op vochtige plaatsen en zwakke bodemprofielen (zie hfdst. II)
op de drogere. De warmere tijden heten Bollingen Allerod, naar de plaatsnamen in Denemarken waar voor het eerst
afzettingen werden aangetroffen die uit dezetijden dateren. Het zwakke bodemprofiel dat bij het Allerodveen behoort
is door Hijszeler (1957) naar de Overijsselse vindplaats de Usseloo-laag genoemd. Hierin komen artefacten voor
(Tjongecultuur). Usseloo-laag en Allerodveen vormen de scheiding tussen het oudere enjongere deel van de lokale
dekzanden (fig. 4).

FIG. 4. Schematische doorsnede van de laatglaciale afzettingen langs een beekloop.

beekbezinking
stuifzand
lokaal dekzand, eolisch (Jonger Dekzand II en I)
= = = = Laag van Usseloo
Allerod-veen
lokaal dekzand, fluvio-eolisch
:••:

j fluvio-periglaciale dalopvulling
regionaal dekzand, niveo-eolisch

Behalve lokale dekzanden, die eolisch zijn afgezet, komen lemige zanden voor, welke gedeeltelijk fluviatiel zijn
gevormd. Landschappelijk vormen dezelaatste een lager deel tussen de eolische afzettingen en de zoom van de beekdalen. Hoger gelegen lemige afzettingen op de overgang van beide en met een minder versneden ligging in eilanden,
duiden er op dat het lemige materiaal gedeeltelijk ook eolisch is ontstaan. Op grond van deze fluvio-eolische samenhang van de lokale dekzandafzettingen is geen ander onderscheid gemaakt dan naar korrelgrootteverdeling(fig. 5).
In de samenstelling van de fluvio-eolisch omgewerkte dekzanden komt op verschillende plaatsen de lokale invloed
van de ondergrond tot uiting. Waar de jongste diluviale erosie zich beperkt heeft tot de regionaal gevormde dekzanden is het verschil tussen deze en de lokale sedimenten gering. Het zuiver eolische en tevens oudste gedeelte, dat
op ruggen het verst van de stroomdalen is verwijderd, is iets grofzandiger en meer geselecteerd dan het regionale
dekzand. Het fluviatiele deel heeft een zwak tot sterk lemig karakter. De verschillen zijn groot ten opzichte van de
regionale dekzanden, waar de riviertjes de gelegenheid hadden oudere afzettingen als grindzanden en lemige afzettingen van diverse herkomst aan te tasten. Op de Peelhorst zijn sommige lokale dekzanden boven de lössleem
ontwikkeld tot sterk lemige zeer fijne zanden; boven de ondiep gelegen grindafzettingen zijn ze grofzandhoudend
en zwak kleihoudend. De fluvio-eolische zanden van de Kempen houden vanwege de mineralogisch rijkere en grofzandige samenstelling van de Formatie van Sterksel het midden tussen ondergrond en dekzand. Bij Eindhoven,
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Flg. 5. De korrelgrootteverdeling van niet lemig fijn zand (A), zwak lemig fijn zand (B), sterk lemig fijn zand (C), sterk zandige leem
of löss (D) en leem of löss (E).
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Udenhout en Breda zijn de lokale afzettingen gedeeltelijk ontwikkeld tot zandige lossen, door de ondiepe ligging van
de lössondergrond, in westelijk Noordbrabant hebben deze afzettingen een meer kleiige samenstelling door de
kleien uit de Formatie van Tegelen en de Formatie van Kedichem.
De eolisch gevormde dekzanden komen voornamelijk voor in gebieden met een diepe zandondergrond. In gebieden
waar deafzettingen van lossen leemeen ondiepe ligging hebben, komen zeheelweinigvoor. De drainage-omstandigheden zijn hier niet zo gunstig geweest voor het droogvallen van de rivierdalen, wat een voorwaarde is voor de eolische omwerking van de zanden van de dalbodem. De vorm van de beekdalen is aan dit verschil gecorreleerd. In de
zandige dekzandlandschappen zijn deze U-vormig; in de gebieden met lemige ondergrond hebben zij de doorsneevorm van een platte v, hetgeen toegeschreven moet worden aan een zekere afvloeiing (solifiuctie) van het materiaal
door zijn drassiger ligging.
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VEEN EN MEERBODEM
In het Laatglaciaal (en vooral in hetjongste deel ervan) waren de klimaatsomstandigheden gunstig voor de vorming
van veen. Vooral in beekdalen, die door dekzandruggen zijn afgesnoerd, komen deze afzettingen voor. Hier ontstonden meren. Aan de veenvorming in open water ging een verlandingsproces vooraf, dat voornamelijk bestond uit
een opeenhoping van ontlede dierlijke en plantaardige stoffen. Deze verteerde organische produkten vormden het
zogenaamde meerbodemslib. Meerbodemslib heeft ogenschijnlijk het voorkomen van fluviatiel gevormde fijnzandige
leem. Het onderscheidt zich hiervan door een hoger gehalte aan gebonden water vanwege de kiezelzuurrijke skeletdelen, waaruit het is samengesteld. Naar periode van afzetting wordt het veen en de meerbodem, waarmee soms
ook nog wat leem vermengd kan zijn, in ouderdom onderscheiden als Bolling-, Allerod- en Preboreaal-veen/of meerbodem. De organische afzettingen uit de eerste twee perioden komen in Noordbrabant op verschillende plaatsen
voor als tussen dekzand ingesloten horizonten. Het preboreale veen is meestal niet door zand overdekt. Het vormt
de basis van de veenlagen, die tijdens het Holoceen zijn gevormd. De tweeeerste vegetatie-perioden van het Laatglaciaal, onder wat mildere klimaatsomstandigheden ontstaan, ontlenen hun naam aan vindplaatsen in Denemarken;
de tussenliggende koudere perioden worden als Oudere en Jonge Dryastijd onderscheiden naar de toendraplant
waarvan het voorkomen karakteristiek was in deze laatglaciale periode.
R1VIERLEMEN EN

RIVIERDUINEN

Tijdens het Laatglaciaal hebben dezandige landschappen langs de grote rivieren een soortgelijk proces doorgemaakt
als het dekzandlandschap. Lnde warmere perioden van het Laatglaciaal (zoals de Allerodtijd) veranderden de verwilderde stromen van Maas en Rijn tot een netvormig systeem van kleinere stromen, waarbij slechts fijnere bestanddelen werden afgezet en vermengd met zandig materiaal. Dit was het gevolg van het verminderde transportvermogen van het water. Deze slibhoudende fluviatiele afzettingen werden door Pons &Schelling (1951) rivierlemen
genoemd.1 Zij worden verderop beschreven als oudere rivierkleiafzettingen, hoewel zij van de rivierkleigronden
verschillen door hun lemig karakter en door de boeren als leemgronden worden beschouwd. Het zijn typisch mengselsvan zand en klei. De alternerende klimaatsomstandigheden veroorzaakten ook hier afwisseling in de sedimentatieomstandigheden. In drogere perioden werd de riviersedimentatie onderbroken door eolische omwerking (rivierduinen) en veenvorming in verlaten rivierbeddingen.
HOLOCENE AFZETTINGEN
De belangrijkste sedimenten hieronder zijn die van de rivier- en zeeklei, gevormd op de zandige dalbodem van de
grote rivieren. Deze dalbodem iseen verlaagd deel van het pleistocene landschap. De zanden, die aan de oppervlakte
voorkomen, zijn fluviatiel omgewerkte dekzanden en wat grover van samenstelling dan regionale dekzanden.
De zanden van het pleistocene landschap en van de dalbodem hebben aan hun oppervlakte in holocene tijd nog
enkele veranderingen ondergaan. Langs en in de dalbodem gingen deze nog vooraf aan de kleisedimentatie.
Er traden weer eolische verplaatsingen in de zandafzettingen op, afgewisseld met plaatselijk fluviatiele afzetting en
vorming van veen. Door de milder geworden klimaatsomstandigheden en een toenemende vegetatie hebben de
afzettingen een ander karakter en deels ook een andere samenstelling gekregen.
STU1FZA NDEN
De stuifzanden zijn voornamelijk gebonden aan delokale, eolisch gevormde dekzanden nabij de rivier- en beekdalen'
Hun ontstaan hangt samen met een onvoldoende bedekking van de bodem in droge tijden. Deze onvoldoende
vegetatiebedekking kan zowel natuurlijk als kunstmatig zijn geweest (vernietiging van de vegetatie door de mens).
1
Zandgronden waarin een kleibestanddeel voorkomt hebben een lemig karakter als het zand en de klei niet in hetzelfde sedimentatiemilieu zijn afgezet.
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In korrelgrootteverdeling verschillen destuifzanden heel weinig van de reedseolisch geselecteerde zanden, waaruit ze
zijn ontstaan. Doorgaans hebben zij een duinvormige ligging en vinden we tussen het lokale dekzand en het stuifzand een bodemprofiel van holocene ouderdom. Ouderdom en samenstelling van dezevegetatie-horizonten zijn soms
heel verschillend, doordat de stuifzanden uit verschillende tijden dateren. Door herhaalde opstuiving liggen op vele
plaatsen meer dekken boven elkaar, gescheiden door een bodemprofiel. In historische tijd is vooral deze laatste
ontwikkeling door de mens in de hand gewerkt, die het organische materiaal van de bovengrond gebruikte bij de
landbouw. Zo is het ook te verklaren waarom door vervening van de bovengrond jonge stuifzanddekken voorkomen in de naaste omgeving van vennen.
HOOG VEEN
In sommige lage landschapsdelen, die gevormd worden door vennen en meren, heeft zich een hoogveen ontwikkeld.
Het begin van de veenvorming treedt op, wanneer in open water een verlandingsproces ontstaat, of een drassige
zandbodem aanwezig is. Het onderscheid tussen vennen en meren is doorgaans een gradueel verschil naar de hoeveelheid meerbodemmateriaal, dat gevormd is. Bij veel water is veel organisch slib ontstaan, doch het periodiek
natter worden van de venbodems is voldoende geweest om bij sommige van deze vennen van zandige meerbodems
te spreken.
FIG. 6. Veenput in de Deurnsche Peel mei een uitgegraven wortehlronk van een denneboom (kienhout). In de wand kunnen zes veenlagen
van verschillende samenstelling worden onderscheiden: ajong veenmosveen, sterk gelaagd; h grenslaag, sterk verteerd; c oud veenmosveen;
d oud veenmosveen met wollegras; e oud veenmosveen, sterk veraard; f mesotroof veen met scheutzeria.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R5-I6)
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De vorming van veen is een ophopingsproces, veroorzaakt door een continu voortgroeiende vegetatie. Als gevolg
van de ophoping traden veranderingen op in de hydrologische gesteldheid van het terrein, waaraan een geleidelijke
verarming van het plantenvoedend milieu gepaard ging. Met deze milieuverandering veranderde de vegetatie van
samenstelling. Via die van een broekveenvegetatie, die de hoogste eisen aan de samenstelling van het water stelde,
kon deze over minder rijke vormen veranderen in een vegetatie van veenmosveen, welke geheel opde voedselarme
neerslag vegeteerde (fig. 6).Naar de samenstelling van het veen wordt er onderscheid gemaakt in eutroofen mesotroof
broekveen en oligotroof veenmosveen. Het laatste heeft de naam hoogveen gekregen door het topografisch onderscheid, dat men vroeger gemaakt heeft tussen de hoger gelegen veenmosvenen, die op het Pleistoceen gevormd zijn
en de gelijksoortige venen van westelijk Nederland, die liggend op zeeniveau de naam laagveen hebben gekregen.
In westelijk Noordbrabant komt het veenmosveen als laagveen voor onder de kleidekken van enkele polders. Als
hoogveen is het ontwikkeld op de Peelhorst. In mindere mate kwamen in westelijk Noordbrabant ten zuidwesten
van Breda ook hoogvenen voor. Door vervening is van deze niets meer over.
Afhankelijk van de veranderingen in de hydrografische omstandigheden is de veengroei in verschillende tijden
begonnen. Het hiervoor reeds vermelde laatglaciale veen vinden we in grote kommen aan de basis van een holoceen
veenpakket en meestal is het hiervan nog gescheiden door een laag meerbodemmateriaal. Hogere landschapsdelen
zijn onder invloed gekomen van de veenvorming door een gestadig natter worden van deze delen in de nabijheid
van groeiend veen. Hier zijn dekken van veenmosveen direct gevormd op een zandige ondergrond.
In de ontwikkeling van het hoogveen, wordt onderscheid gemaakt tussen oud en jong mosveen. Het eerste is in
hoofdzaak tijdens het Atlanticum gevormd en wordt vanwege zijn hogere ontledingsgraad en zwarte kleur zwartveen
genoemd. Het jongere mosveen is het zogenaamde grauwveen. Dit veen heeft na zijn vorming in het Subboreaal
en Subatlanticum zijn plantenstructuur bewaard.
In de hoogveengebieden van Noordbrabant is de oppervlakte veen door de turfwinning sterk verminderd. In de
belangrijkste ontginningsgebieden van Deurne en Asten wordt het veen nog in fabrieken verwerkt.
BROEKVEEN
In sommige beekdalen in het pleistocene landschap is dank zij de periodieke aanvoer van voedselrijk water broekveen ontstaan. De samenstelling van dit veen iseutroof, het bestaat voornamelijk uit els, berk en riet. De dikte van
deze afzettingen varieert van een paar dm's tot ongeveer 1m.
Behalve in de stroomdalen van het pleistocene landschap komt broekveen aan de oppervlakte voor in een aantal
zandgebieden met afvoerloze laagten. Midden-Noordbrabant, waarin de ontwatering van het landschap veel stagnatie ondervond, is betrekkelijk rijk aan deze afzettingen langs het Dongestelsel en de rand van het Drunense duinlandschap. In grote vlakke terreinen van de rivierkleigebieden komt slibrijk broekveen voor onder kleidekken van
wisselende dikte.
BEEKBEZINKING
Beekbezinking is eenjonge afzetting in de rivierdalen van het pleistocene deel, gevormd tijdens het Subatlanticum.
De dikte van de afzettingen bedraagt slechts enkele dm's. In samenstelling variëren ze van kleiige en lemige zanddekken tot lagen van zware lemige klei en leem. Deze variatie is op verschillende plaatsen gecorreleerd met de
afzettingen, die in aangrenzende landschapsdelen voorkomen.
RIVIERKLEI
Het grootste deel van de rivierkleisedimenten isafgezet op dezandige dalbodem van de omgewerktejong-pleistocene
zanden. Een kleiner deel is afgezet op broekveen en jongere rivierzanden.
De oudste holocene afzettingen van de Maas zijn verspoelde rivierkleien van het laatglaciale sedimentatiegebied
van de Maas en de Rijn. Het was waarschijnlijk tijdens het Boreaal, dat de Maas vanuit dit oude rivierkleigebied een
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eigen loop ontwikkelde in westelijke richting. Door het grotere watertransport in het Atlanticum is materiaal van het
oude rivierkleilandschap versleept en plaatselijk in dunne lagen afgezet op en langs dezandige dalbodem. De invloed
van dit sedimentatieproces islangs deze dalbodem waar te nemen aan de samenstelling van de zanden, dieeen lemig
karakter hebben gekregen vanwege het bijgemengde slib van de oude afzettingen. Ook zijn er kleirijkere gronden
met een rivierleemkarakter, vanaf Berghem stroomafwaarts te vervolgen tot Nieuwkuyk in het Bovenlangstraatgebied. In het westen liggen deze onder dekken jonge rivierklei.
Dejongere Maasafzettingen bestaan uit kleigronden van wisselende zwaarte. Langs het stroombed zijn fijnzandige
afzettingen ontstaan, zogenaamde stroomruggen ofwel oeverwallen. Deze stroomruggen liggen meestal op een ondergrond van grover rivierzand. Zij worden verder van het stroombed vandaan zwaarder van samenstelling. In de vlakkere terreinen van de rivierkleigebieden liggen zeer zware kleigronden, waarvan het sedimentatiekarakter bepaald
werd door de komvormige ligging van deze terreinen, waar in nagenoeg stilstaand water de fijnste slibdeeltjes tot
afzetting konden komen. De kleien die inzulke afvoerloze kommen zijn ontstaan, dragen de naam komkleien.
De vorming van de huidige stroomruggen en komkleien is meestal het resultaat van éénzelfde sedimentatieperiode,
die na het Subboreaal begon en geduurd heeft tot het moment, waarop het rivierkleilandschap door dijken werd
beschermd. De oudste komkleien in de Maaskant en in het Land van Heusden zijn in het Atlanticum ontstaan.
De oudste van de huidige stroomruggen dateren tussen 700 voor Chr. en ongeveer 200 na Chr. Zij zijn in het Maaskantgebied nog grofzandig en hebben daardoor een lemig karakter. De Maas heeft gedurende deze tijd met moeite
haar loop over de uitloper van de Peelhorst kunnen behouden door verdere uitschuring van haar rivierbed. Een
vermenging van grof zand met het aangevoerde sedimentatiemateriaal was hiervan het gevolg evenals een herhaaldelijke verlegging van het stroombed. Dit laatste bewijzen de vele verlande stroombeddingen en riviermeanders,
welke tussen Ravenstein en Heusden voorkomen.
Dejongere ontwikkelingsfase van het stroomruggenlandschap strekt zich uit van 200 na Chr. tot circa 1000. Evenals
elders hebben de stroomruggen uit deze periode de grootste verbreiding. Ze onderscheiden zich van de oudere uit
het oostelijke rivierkleigebied door hun fijnzandige samenstelling. In dezejongere kleien is een grotere hoeveelheid
leem aanwezig dat door de Maas is aangevoerd uit zuidelijke gebieden.
Na de afzetting van de fijnzandige stroomruggen heeft de Maas haar karakter van een meanderende rivier verder
uitgebouwd. Door hernieuwde bodembeweging werd zij weer gedwongen haar bed verder uit te snijden in steeds
groter wordende bochten. Hierbij ruimde de rivier haar eigen afzettingen gedeeltelijk op en deponeerde elders weer
nieuw grofzandiger materiaal. Pons (1957) onderscheidde deze stroomruggen, die voornamelijk uit erosiemateriaal
zijn opgebouwd als „oevergronden" en maakte aannemelijk, dat zij langs beide Maasoevers plaatselijk voorkomen.
Aan Noordbrabantse zijde hebben de grofzandige oevergronden een verbreiding tot Empel.
De stroomrugkleien van de Maas zijn voor een groot deel kalkloos. Zij onderscheiden zich hierin van die van
andere rivierkleigebieden, waar de meeste afzettingen van boven naar onderen een toenemende hoeveelheid kalk
bevatten in de vorm van schelpdelen. Aangenomen wordt, dat tijdens hun vormingsproces het zure Peelwater het
water van de Maas ongeschikt heeft gemaakt voor het leven van organismen, die de afzettingen door de produktie
van schelpen met kalk moesten verrijken. Het verschil in kalkrijkdom uit zich namelijk ook in de fijnzandige afzettingen van de uiterwaarden, die als buitendijkse stroomruggen naderhand zijn gevormd. Boven Venlo op enige
afstand van de plek waar de eerste Peelriviertjes in de Maas stromen, worden zij kalkloos. Bij Alem ligt het vroegere
punt van samenvloeiing van de Maas met de Waal. Vanaf dit punt komt weer kalk in deze gronden voor en is ook
een toeneming van kalk te bespeuren in binnendijkse Maasstroomruggen, dievanaf Heusden gedeeltelijk een normale
samenstelling hebben.
ZEEKLEI
In het noordwestelijke gedeelte van Nooidbrabant is tijdens het Holoceen marien materiaal gedeponeerd. Aan de
oppervlakte komen alleen de jongere sedimenten voor uit het Subatlanticum. Zij liggen in het uiterste westen op
zeekleien van atlantische ouderdom of op veen, dat hierna gevormd werd, en meer naar het oosten voornamelijk op
pleistocene zanden en langs het pleistocene landschap op veen.
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Over de genese van westelijk Noordbrabant is nog betrekkelijk weinig bekend. Het Pleistoceen vertoont in grote
lijnen een afhelling in noordwestelijke richting, maar wordt behalve langs de grote stromen en riviertjes vrijwel
steeds nogbinnen 6m—NAP aangeboord (Tuinstra, 1951).Mariene afzettingen zijn tot het niveau van 1,5 m + N A P
over het Pleistoceen opgeslibd. Alleen langs de westzijde is de overgang van klei naar zand scherp gemarkeerd door
de in noordelijke richting verlopende r ug van Ossendrecht naar Steenbergen. Deze rug, een oude kustlijn, vormt een
steilrand langs het vlakke polderlandschap.
In de holocene afzettingen van het gebied kunnen drie belangrijke fasen worden onderscheiden. Gedurende de
eerste,welke samenviel met het Atlanticum, vond voornamelijk mariene opslibbing plaats. De tweede is gekenmerkt
door veenvorming, de derde weer door opslibbing. Het veen is ontwikkeld op oude mariene afzettingen zoals op
oude zeeklei in het westen, of op fluviatiele sedimenten zoals in het Land van Heusden en Altena. In een strook langs
het pleistocene landschap zijn deze venen gevormd op het dekzand.
Oude zeeklei
Gedurende het Atlanticum werden buiten Noordbrabant op een wadlandschap in de kuststreek dikke pakketten
zavelig en kleiig materiaal afgezet. Het krekensysteem van dit wadlandschap liep naar het oosten dood tegen het
glooiende zandlandschap en in het veen dat langs de lage randen van dit zandgebied reeds in wording was. Behalve
sedimentatie van zeeklei vond ook vorming van veen plaats. Dit blijkt uit de hoogteligging van deze afzettingen in
Zeeland en westelijk Noordbrabant. In Zeeland reikt de top van de oude zeekleiafzettingen namelijk tot circa 1,50m
—NAP, terwijl in Noordbrabant boven de hoogtelijn van 5,00 m —NAP op het dekzand geen oude zeeklei meer
is afgezet maar veen. Tuinstra (1951) en Zonneveld (1960) hebben in het zuidelijke deel van de Biesbosch boven
7 m —NAP op het pleistocene zand steeds veenvorming geconstateerd. Tussen Nieuw Vossemeer en Willemstad
wordt oude zeeklei aangetroffen op een diepte van 5m tot 17 m beneden NAP. In zuidoostelijke richting verdwijnt
het vrij plotseling uit de ondergrond tegen een steilrand van 10 m hoogte van de pleistocene zandbodem. Deze
steilrand lijkt niet te behoren tot de steile kustrand van het zoomgebied, waarvan de strekking in noord-westelijke
richting verder westwaarts ligt. Uit de vermoedelijke samenvloeiing van Schelde en Maas (vroeg-holocene tijd) ter
hoogte van IJsselmonde, volgt evenwel dat deze eerste rivier mogelijk boven Steenbergen haar stroomrichting naar
het noordoosten had.
Hollandveen
Tijdens de sedimentatie van de oude zeeklei vormde zich langs de kust van het ondiepe wadlandschap een schoorwallencomplex, waardoor de invloed van de zee geleidelijk verminderde en uitbreiding van de veengroei over de
oude zeeklei mogelijk werd. Een groot deel van het veen moet van subboreale ouderdom zijn. Een ander gedeelte
is in het Subatlanticum gegroeid. De dikte van het veen nam in noordelijke en westelijke richting toe. Ze bedraagt nu bij Willemstad onder kleiige sedimenten nogca. 3m in samengeperste toestand. Het veen wordt door zijn
samenhang met de grote veengebieden van westelijk Nederland het Hollandveen genoemd. De basis van het veenpakket bestaat uit rietveen dat gegroeid is in een eutroof milieu. Soms is het mesotroof riet-zeggeveen, hetgeen wijst
op de aanwezigheid van nog tamelijk voedselrijk water (Steur, Ovaa & Hendriks, 1958).
In een later stadium, toen het veen voldoende hoog was opgegroeid, is het milieu voedselarm geworden. Onder
oligotrofe omstandigheden is toen mosveen gevormd met periodieke inschakeling van struik- en dopheide. Aan de
eindfase van de veengroei is op vele plaatsen langs de overgang naar de zandgronden een grasvegetatie opgetreden
waarin veel Eriophorum (wollegras) voorkwam.
In het noorden langs de armen van de grote rivieren heeft het veen vrijwel steeds in een voedselrijker milieu kunnen
groeien. De aanwezigheid van bosveen en ingesloten kleiwiggen in het veenpakket duiden hierop. Hier rust het veen
op oude fluviatiele afzettingen als modderkleien van fluviatiele herkomst (Zonneveld, 1960)ofverspoelde pleistocene
zanden.
Aangenomen wordt dat aan het begin van onze jaartelling het noordwestelijke zeekleigebied nog grotendeels een
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veengebied was. Het werd van een paar pleistocene riviertjes doorsneden en aan de westzijde begrensd door jonge
mariene afzettingen op veen. Daarnaast vormde een deel van deze afzettingen de opvulling van het verlande
Scheldebed.
Jonge zeeklei
Mogelijk reeds op de overgang van het Subboreaal naar de Subatlantische fase, ofwel enige eeuwen daarna, begon
een nieuwe periode in de ontwikkeling van het landschap. Door een verdere stijging van de zeespiegel begon de zee
langs reeds aanwezige getijdegeulen in het veenlandschap door te dringen. Ze ruimde langs erosiegeulen delen
hiervan op, andere onderdelen van het veen kregen een verdronken ligging en werden door de zee overslibd. De
zandige en kleiige afzettingen die op het veen en de verslagen delen van het landschap ontstonden, vormden de
jonge zeeklei.
De afzettingen van dejonge zeeklei zijn met een aantal onderbrekingen van het opslibbingsproces, globaal genomen
ontstaan in de loop van een vijftiental eeuwen. Voor de verschillende onderdelen van het gebied loopt de duur van

F i c 7. Geologische doorsnede (naar De Jong c.s., I960).

\ ^ y j afzettingen van Duinkerke, overwegend kleiig
| y ^ y ^ idem, overwegend zandig
| afzettingen van Holland, overwegend veen
WWZh afzettingen van Calais, overwegend kleiig
[•:•'. '•••'.A idem, overwegend zandig
basisveen en lagunaire klei
pleistoceen zand
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deze laatste ontwikkelingsfase nogal ver uiteen. Wat betreft het tijdstip van de eerste overstromingen en dat van de
bedijking waren er faseverschillen van enkele eeuwen.
Bennema & Van der Meer (1950) onderscheiden drietransgressiefasen in deontwikkeling van hetjonge zeekleilandschap van westelijk Nederland. Het zijn de pre-Romeinse, de vroeg-Middeleeuwse en post-Karolingische perioden
van inbraken en overstromingen geweest die een impuls gaven aan de mariene ontwikkeling van dit gebied.
Het is niet bekend in hoeverre het zeekleigebied van westelijk Noordbrabant bij elk van deze transgressiefasen
betrokken is geweest. In het gebied langs het Volkerak en de Eendracht komen zandige afzettingen voor van jonge
zeeklei, waarvan een gedeelte de opvulling is van een erosiegeul (fig. 7). Deze geul is blijkens het weggeslagen veen
tijdens een van deze transgressiefasen ontstaan. Deze opvulling is stellig niet tijdens de laatste transgressie ontstaan,
aangezien zij afgedekt is door zwaardere afzettingen die gedeeltelijk ook weer tot de opvulling van jongere erosiesystemen behoren. Het verloop van de oudere zandige afzettingen in dit randgebied maakt het ook niet waarschijnlijk dat zij bij de eerste zeetransgressie zijn gevormd. Het bovenste gedeelte ervan blijkt uit te wiggen op meer kleiige
afzettingen die tot een vroegere sedimentatiefase kunnen behoren. Daarmee lijkt het er op dat in dit randgebied
afzettingen van alle drie transgressiefasen aanwezig zijn.
Over de omvang van de veenafslag in het noordwestelijke zeekleigebied zijn geen concrete gegevens voorhanden.
Behalvelangszijn west-en noordzijde ishet oude veenlandschap ook sterk aangevreten langsde pleistocene riviertjes
(Mark en Roosendaalse Vliet), die met de inbraakgeulen in verbinding stonden. Langs de pleistocene gronden zijn
onder een dek vanjonge zeeklei veenlagen met een vrijwel aaneengesloten ligging aanwezig. Tussen Geertruidenberg
en Oudenbosch heeft het veen zijn grootste verbreiding en sommige delen hiervan zijn maar met een dunne kleilaag
bedekt. Verder naar het westen nemen de veenlagen van de ondergrond in dikte en omvang af. In kleinere oppervlakten zijn ze nog te vervolgen tot aan Steenbergen. Wat verder nog opvalt is de verbreiding van dit veen langs de
Amer en het Hollandsch Diep tot aan Klundert.
Als vervolg op de post-Karolingische transgressie, door de hiervoor genoemde auteurs omstreeks het jaar duizend
gesteld, zijn heftige inbraken van de zee aan het begin van de vijftiende eeuw de oorzaak geweest dat het laatste
gedeelte van de sedimentatiegeschiedenis van dit gebied een slepend karakter heeft gehad. Met het wegvallen van de
Grote Zuidhollandsche Waard kwam een groter deel van het gebied binnen de directe invloedssfeer van de zee.
De uitbreiding van het sedimentatiegebied tot diep in het Land van Heusden en Altena en over randgebieden van het
pleistocene landschap hangt hiermee samen.
Het is niet aannemelijk dat met het verlies van deze waard in 1421 ook de vroegste geschiedenis van de bedijking
van het omliggende gebied verloren isgegaan. De Heren van Strijen en Zevenbergen bezaten in 1275nog uitgestrekte
schorren buiten de dijken van de Hollandsche Waard (Fockema Andreae, 1950). Charters uit die tijd verboden de
moerneringen zowel opgronden binnen de waard alswel op deaanwassen daarbuiten binnen een afstand van 4 franse
mijlen uit dedijken. Tussen Moerdijk en Geertruidenberg komen oude overslibde moerputten voor diezijn gegraven
in een ouder kleidek. Uit dit alles blijkt wel dat misschien reeds meer eeuwen kleidekken op veen in dit gebied
voorkwamen, doch dat er van bedijkingen voor de St.-Elizabethsvloed weinig sprake is geweest. De vroegste bedijkingen hebben waarschijnlijk plaatsgevonden langs het hoger gelegen zandgebied. Van voor deze inbraak dateert
o.a. de Kruislandpolder (1420).
Tot de vroegste gebieden die na 1421 zijn ingedijkt, behoort de polder van Nieuw Vossemeer (1433) .In de omgeving
van de Biesbosch kwamen de bedijkingen veel later tot stand. Zo kreeg het oude land van Zevenbergen zijn laatste
bedijking in 1645,het Land van Altena zijn eerste in 1465 en een tweede, meer westelijk gelegene die thans nog dit
gebied begrenst, in 1552. Belangrijke perioden van bedijking vallen in de zestiende en zeventiende eeuw. Aan het
einde van de negentiende eeuw vonden de laatste bedijkingen plaats langs de zeegaten. Dejongste polder is de Prins
Hendrikpolder (1908) langs de in 1858aangelegde strekdam tussen het vaste land van Noordbrabant en St.-Philipsland.
In de opbouw van deze afzettingen komen verschillen voor. Deze hebben betrekking op hun hoogteligging in het
landschap en de zwaarte van het materiaal waaruit ze zijn opgebouwd. Naar deze eigenschappen zijn de afzettingen
te plaatsen in een sedimentatiepatroon, waarvan de vorm bepaald werd door de richting van de getijdestromen.
De voornaamste typen die men in de wijze van afzetting kan onderkennen zijn de opwassenen aanwassen (fig. 8).
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Bij opwassen bestaat het begin van het verlandingsproces uit de vorming van zandplaten in stromend water waar
tegengestelde getijdestromen elkaar ontmoeten. Dezezandplaten kunnen eveneens ontstaan op veeneilanden van het
verslagen landschap als in de buurt daarvan een kentering van het getijde optreedt. In een later stadium van opslibbing wordt op de platen kleiiger materiaal afgezet terwijl aan hun randen zandiger oeverwallen ontstaan. Zwaarte
en dikte van deze slibrijke sedimentatie hangt nauw samen met de aard van de vegetatie, de frequentie en duur van
de opslibbing.
De eenvoudigste vorm van aanwassen is de opslibbing langs bestaande landschapsdelen. Omdat deze verlandingen
zich meestal afspelen in vloedwater met een rustiger afgaand getij, domineert de vastlegging van slibhoudende sedimenten in het verlandingsproces. Secundaire aanwassen ontstaan aan opwassen die door een verlegging van de
getijdestroom in een rustiger milieu zijn komen te liggen.
in het voorkomen van beide typen van verlanding en in de opbouw van de afzettingen die hierbij ontstaan doen
zich enkele verschillen van betekenis voor. Bij opwassen, die veelal een ronde vorm hebben, komt in het algemeen
veel zand in de ondergrond voor dat bovendien een ondiepe ligging kan hebben. Door het snel stromend getijdewater kan het zand (wadzand genaamd) op grotere hoogte op platen worden afgezet dan bij aanwassen. De laatste
hebben in stroken langs een voormalige oever een langgerekte vorm en een wisselende breedte. In hun ondergrond
FIG,. 8. De Beversplaat, gezien in westelijke richting. Achtergrond: Zuid-Maurtensgat en de Dordsche Kil. Op de voorgrond langs de kreken
zandige oevergronden in met rijshout beteelde opwassen.
(Luchtfoto:
AERO-CAMERA)

komt minder wadzand voor en dit ligt, wanneer de aanwassen niet te vroeg zijn bedijkt, op groter diepte. Polders
uit aanwassen ontstaan vertonen een afnemende zwaarte van de bovengrond in de richting van de nieuwe dijk.
Dit is het gevolg van een lichtere begroeiing en een sterkere eb-erosie in de richting van het nog niet begroeide wad.
Een minder voorkomend sedimentatiepatroon is dat van de zuivere oeverwallenen kommen. De afzettingen hiervan
hebben een ontstaanswijze die veel overeenkomt met die van de afzettingen in het rivierkleigebied. Oeverwallen zijn
ontstaan langs vloedgeulen met snelstromend water, dat vrij abrupt zijn snelheid verliest doordat het doodloopt tegen
een kustlijn of stoot tegen water dat uit een andere richting is aangevoerd. Zij vormen vaak een aaneenschakeling
van langgerekte ruggen die in de ondergrond veel grof zand bevatten. Devorming van kommen isgebonden aan lage
delen met weinig afvoermogelijkheden tussen de oeverwallen. De afzettingen ervan bestaan uit zware klei. Waar de
oeverwallen zijn ontstaan in een veengebied liggen de komkleidekken op een ondergrond van veen (Moerdijk).
Op kleine schaal is de aanwas van nieuwe, overwegend kalkrijke afzettingen nog waar te nemen op de buitendijkse
gronden langs de zeegaten en in de Biesbosch. Die langs de zeegaten, liggen in een brakwatermilieu. De laagste afzettingen liggen tussen gemiddeld hoog water en gemiddeld laag water en zijn meestentijds al begroeid. Het merendeel van deze aanwassen ligt op een niveau van de gemiddelde hoogwaterlijn en hoger en zijn begroeid. Doordat de
vegetatie in een brakwatergebied in een vroeger ontwikkelingsstadium van de op- en aanwassen begint dan in een
milieu van zout water, zijn deze buitendijkse gronden overwegend kleiig van samenstelling tot een diepte van meer
dan 80 cm.
Niettegenstaande het sedimentatiemilieu in de Biesbosch zoet is, rekenen de bodemkundigen dit gebied tot het
zeekleilandschap. Erkomen andere variëteiten indevegetatie opde buitendijkse gronden voor. Het ishier rivierwater
dat in getijdestromen heen en weer bewogen wordt, tussen een aanvoer van de rivieren en de afvoer naar het Hollandsch Diep en Haringvliet waar de vermenging van zoet en zout water plaatsvindt.
In de Biesbosch komt een relatief groot oppervlak buitendijkse gronden voor. De vele grote en kleinere kreken die
er langs lopen maken dat het gebied een uniek oord is voor het watertoerisme. Het is ook zeldzaam interessant
vanwege zijn landschapsbouw en vegetatie, omdat men nergens elders in Europa onder gelijke klimaatsverhoudingen
de landschapsontwikkeling in een zoetwaterdeltagebied kan bestuderen. Rijk aan afwisseling isdevegetatie die in de
verschillende stadia van opslibbing wordt aangetroffen.
Zonneveld (1960) onderscheidde op deze buitendijkse gronden naar vegetatie een drietal hoofdvormen: het biezengors, het rietgors en het griendgors. De variaties aan plantengemeenschappen binnen deze hoofdvormen werden
door de auteur in relatie gebracht met de hoogteligging van de afzettingen ten opzichte van het gemiddelde hoogwater, hun zwaarte en de duur van overstroming.
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Bodemvorming

Onder bodemvorming wordt verstaan, de door de natuur teweeggebrachte veranderingen in de bovenste lagen van
de geologische afzettingen. Onder invloed van het klimaat de vegetatie en het dierlijke leven, hebben in deze lagen
verschillende fysische en chemische processen plaatsgehad waarbij ze andere eigenschappen hebben gekregen, waardoor zij zich van de diepere lagen, die niet of heel weinig aan bodemvormende invloeden onderhevig zijn geweest,
onderscheiden. Door het begrip „bodem inengerezin", ook welsolum genoemd, wordt het bodemkundig veranderde
deel van de afzetting onderscheiden van het oorspronkelijke materiaal, dat de naam moedergesteente of moedermateriaal draagt.
I EIGENSCHAPPEN VAN DE SEDIMENTEN
De anorganische sedimenten zijn mengsels van vaste bestanddelen, die zowel in korrelgrootte als in mineralogische
samenstelling verschillen. De minerale delen worden naar hun korrelgrootte gesplitst in een aantal fracties, die het
karakter van de afzettingen in fysisch en chemisch opzicht bepalen. Men onderscheidt lutum-, silt, zand- en grindfracties1. In de praktijk worden sommige gronden genoemd naar de fractie die hun karakter voornamelijk bepaalt.
De lutumrijke mariene en fluviatiele gronden echter, worden meestal kleigronden genoemd, omdat men met het
woord klei o.a. de lutumfractie bedoelt (fig. 9). Bij de leemgronden wordt de habitus door de leemfractie bepaald,
die de som is van de lutum- en de siltfractie.
Klei (lutum)
De lutumfractie bestaat grotendeels uit mineralen van secundaire oorsprong, die uit afbraakprodukten van primaire
mineralen, vooral veldspaten, zijn ontstaan. Deze zogenaamde kleimineralen hebben een grote chemische activiteit
en kunnen mede door het relatief grote oppervlak dat zij als zeer kleine deeltjes hebben, bepaalde stoffen (als K,
Na, Mg, Ca, enz.) en water adsorberen. De lutumfractie heeft in het algemeen een grote betekenis voor de fysische
eigenschappen van en de bodemvorming in de afzettingen. Bij uitvlokking - vooral bij aanwezigheid van kalk - kan
het lutum, met insluiting van grovere bestanddelen en mede onder invloed van dierlijke activiteit, op verschillende
wijzen bodemaggregaten vormen. Dit is van invloed op de structuureigenschappen, die de lucht- en vochthuishouding van de bodem bepalen. De natuurlijke voedselrijkdom van de lutumfractie en de structuureigenschappen
van de bodem scheppen de directe groeiomstandigheden voor de vegetatie. Eveneens van grote betekenis voor de
fysisch-chemische eigenschappen van kleirijke sedimenten is de fractie 2-16 mu, die door Zuur (1954) de sloeffractie
werd genoemd. Boven de korrelgroottegrens van slib of sloef gaan de niet verweerbare bodembestanddelen (kwarts)
in het materiaal domineren, hetgeen voor lutumrijke gronden betekent dat zij in de lutum- en sloeffractie een bron
van reservemineralen bezitten, die bij verwering nieuwe kleibestanddelen levert.
1

Respectievelijk : < 2mu,2-50mu,50-2000muen > 2000mu.In hetvolgendehoofdstuk worden deafzettingen naar hun korrelgrootteverdeling ingedeeld intextuurklassen. Voor dezeindeling wordt uitgegaan vaneen gedetailleerder indeling van defracties dan hier wordt
besproken.
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FIG. 9. De korrelgrootteverdeling van jonge rivierkleigronden en van zeek/eigronden: zware zavel,
stroomrugklei (A); matig zware klei, komkiei (B); zware zavel, gorsgrond (C); matig zware klei,
plaatgrond (D).

B

."A

u~
ZS
16

50
35

110

75

150

210
420
850
300
600
1190

±:.
il:25
8

2
t

16

50
35

75

110

210
i20
850
150
300
500
1100

75

110
210
420
050
150
300
600
1190

D

c

_L:

a

t

25
16

50
35

no
75

210
-:o
S50
150
300 600
T190

1A1
25

i.

IG

50
35

De sloeffractie heeft echter ook nadelen. De bodemdeeltjes van deze grootte hebben een gering adsorptievermogen
en geen gunstige invloed op de structuur van kleigronden, zij maken de grondbewerking moeilijk. De aggregaatvorming in deze fractie wordt door kalk niet bevorderd. Kleigronden worden o.a. met het oog hierop beoordeeld
naarde verhouding tussen de hoeveelheden lutum ( < 2 mu)en slib(< 16mu). Van sloefrijke tot sloefarme gronden
varieert deze verhouding van 0,40 tot 0,65.
Leem
In de legenda zijn onder het hoofd Leemgronden die gronden gegroepeerd die een zogenaamde leemtextuur hebben.
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Het zijn gronden waarvan de karakteristieke eigenschappen bepaald worden door de fractie kleiner dan 50 mu.
In tegenstelling tot kleigronden zijn leemgronden bijzonder rijk aan de bodemfractie 16-50 mu.
De naam „leem", of „leemgrond" als aanduiding van een bepaalde grondsoort, wordt gebruikt voor alle slibrijke
afzettingen inzandgebieden dietijdens het Pleistoceen zijn ontstaan (Edelman, 1948). Hieronder vallen de afzettingen
die eolisch zijn ontstaan als loss en de afzettingen die hieruit fluviatiel zijn gevormd door verspoeling tijdens het
Pleistoceen. Bij vele lossen is het kwartsrijke bestanddeel tussen 16en 50 mu de hoofdcomponent van de afzettingen
tot een percentage van 50à 60% (Van der Marel &Van den Broek, 1962). Hun lutumgehalte islaag, staat in vrijwel
constante verhouding tot de gehele bodemfractie < 50 mu en gaat meestal de 20% niet te boven. Vandaar dat in
het bodemkundig spraakgebruik het begrip „leem" in leemgronden overgedragen is op de totale fractie 0-50 mu,
waarvan het grovere bestanddeel inzulk een belangrijke matehet fysische karaktervan delemigesedimenten bepaalt.
Loss is een kalkrijke afzetting die in onverweerde toestand 12tot 15% kalk bevat. Meestal wordt loss omschreven
als een fijnkorrelige losse, poreuze, gewoonlijk geelbruine massa. Als gevolg van bodemvorming en verwering heeft
in de bovenste lagen van het materiaal ontkalking plaatsgehad. Het ontkalkte gedeelte wordt in Nederland evenals
in de omliggende landen lössleem genoemd, de gronden hierin ontstaan: lössleemgronden. In Noordbrabant zijn
alle boven water voorkomende lemige afzettingen ontkalkt, het zijn dus lössleemgronden. Deze naam is hier echter
niet in zwang, doch wel de naam leemgronden. De naam leem wordt in Noordbrabant ook gebruikt voor de verspoelde slibrijke afzettingen die al dan niet ontkalkt zijn en in het grondwater liggen.
Hoewel de lemigeafzettingen qua korrelgrootteverdeling op het oogvaak niet van kleigronden zijn te onderscheiden,
kan, doordat met het domineren van de fractie 16-50 mu een aantal fysische en chemische eigenschappen gepaard
gaat, toch een onderscheid tussen deze sedimenten gemaakt worden (Koenigs, 1949). Fysisch uiten deze verschillen
zich in consistentie, in vloeigrens, in plasticiteit en in de kleur van nevenafzettingen. Hoewel van de zeer fijne
kwartsdelen van deze bodemfractie geen aggregaatvormende werking uitgaat, hebben zij de eigenschap om met
grovere bestanddelen compacte structuurelementen te vormen. Dit is echter in hoofdzaak een kwestie van korrelpakking van het materiaal, die voornamelijk optreedt als de bodem ontkalkt is.
De leemfractie in leemgronden onderscheidt zich chemisch van klei door een andere verwering. Hierbij ontstaan uit
Fe-houdende mineralen vrije ijzerbestanddelen in de vorm van Fe-203, die het bodemmateriaal bruin kleuren.
Bij verwering van veldspaatrijke mineralen ontstaan nieuwe kleicolloïden, die een groter chemische activiteit aan het
fijne bodemmateriaal geven. Dit verweringsproces heet, als het in lossen optreedt „verleming", het resultaat is
echter een toenemende hoeveelheid lutum.
Zand
Het karakteristieke bestanddeel van zandgronden is de zandfractie (50-2000 mu) (zie fig. 5).Dit grovere deel van de
afzettingen bestaat bijna geheel uit kwarts. Door de grotere afmetingen van de korrels is de onderlinge binding
gering en heeft ook de pakking weinig invloed op de samenhang van de korrels. In zuivere zandgronden liggen deze
als regel los van elkaar, met zgn. enkelkorrelstructuur en een zeer gering vochtbindend vermogen.
De verweringsprocessen in zandgronden zijn zeer beperkt. Er komen wisselende percentages van ijzerhoudende
mineralen in voor, waardoor bij verwering het kwartshoudende bodemmateriaal door ijzeroxyden bruin wordt
gekleurd. De verschillen in de meestal geringe minerale rijkdom van de zandsedimenten kunnen uit verschillen in de
mate van bontheid worden afgelezen.
Grind
De grofste component, die in sommige afzettingen voorkomt, is het grind: deeltjes groter dan 2 mm. Zuivere grindgronden vertonen een vrijwel gelijke lucht- en vochthuishouding. Uit het oogpunt van bodemvorming is de grindfractie dood materiaal. De verweringsverschijnselen, die we toch vaak in grindrijke afzettingen waarnemen, zijn een
gevolg van bijgemengde verweerbare mineralen, die tot fijnere fracties behoren.
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II VORMING VAN HUMUS
De veranderingen in de samenstelling van de sedimenten zijn voor een groot deel het gevolg van de natuurlijke
vegetatie, die zich kon ontwikkelen. Deze was van verschillende factoren afhankelijk. Klimaat, fysische eigenschappen en voedselrijkdom van het moedergesteente schiepen de voorwaarden voor een vegetatie van bepaalde samenstelling. Met de aard van de vegetatie wisselden ook de overige vormen van biologische activiteit.
De afbraak van organische stoffen door macro-en micro-organismen vormt een onderdeel van de levensverrichtingen
van deze organismen tot opbouw van eigen lichaamsstoffen te komen en vervolgens bij afsterven weer te dienen tot
voedingsbodem van andere organismen. Afbraak en opbouw vormen samen geen volledige kringloop van de organische stof. Er ontstaan eindprodukten van resistente verbindingen, die in hoeveelheden toenemen naarmate de
biologische activiteit geringer is en de plantaardige stoffen resistenter zijn. Deze verbindingen vormen de humus
van de bodem. Als eindprodukten van humificatie-processen vertonen zij een aantal kenmerken, waarnaar zowel de
humus als de gronden zelf kunnen worden onderscheiden en geklasseerd.
III PODZOLERING
Een belangrijk aspect van de bodemvorming in het algemeen isde wijze, waarop de verschillende stoffen in de bodem
zijn opgehoopt en verdeeld. Er komen humusstoffen in voor die zijn ontstaan in de bovenste lagen. Bij verwering
van het sediment kunnen klei- en ijzerbestanddelen zijn ontstaan, die zich over betrekkelijk grote diepte van het
bodemprofiel hebben kunnen verspreiden. De inwerking van de vegetatie en het biologisch leven op het chemisch
milieu van de bodem heeft onder bepaalde omstandigheden tot gevolg, dat stoffen in het bodemvocht oplossen en
verplaatst worden. Deze verplaatsing noemen wepodzolering. De directe aanleiding is de verzuring van het bodemmilieu. Elke verplaatsing betekent een verarming van de bovengrond, waarin zowel uitspoeling van bodembestanddelen als vorming van nieuwe stoffen plaatsvindt.
Als de opgeloste bodemstoffen niet door het grondwater uitgespoeld worden, ontstaan er nieuwe afzettingen van
deze in de diepere ondergrond. De bodemlagen, waarin deze voorkomen, worden B-horizonten genoemd. Gronden,
waarin A- en B-horizonten voorkomen, worden podzolen genoemd. Naar de aard van het materiaal, waaruit de
B-horizonten zijn opgebouwd, onderscheidt men klei-ijzerpodzolen, humusijzerpodzolen en humuspodzolen.
IV VORMING VAN GLEY
De genetische ontwikkeling van de gronden (pedogenese) wordt voornamelijk geleid door de biosfeer. Een van de
nevenfactoren, die de bodemkundige ontwikkeling kan beïnvloeden, is het grondwater. Door de ongelijke hoogteligging van de gronden komt grondwater op verschillende diepten in de bodem voor. Bij een bepaalde hoogteligging
beïnvloedt het grondwater een deel van de processen van de organismen, die in de grond leven. Hierbij ontstaan
oxydatie- en reductieverschijnselen.Bij de oxydatie wordt in een zuurstofrijk milieu ijzer uit het grondwater afgezet
rond worteldelen in de vorm van Fe203.
Bij de reductie worden de roestkleurige ijzerverbindingen van Fe203 door bacteriën in samenhang met het levensmilieu dat de wortels van een vegetatie bieden, omgezet in kleurloze tweewaardige ijzerverbindingen. Doordat deze
oplosbaar zijn in water, verdwijnen ze uit de bodem. Dit laatste proces is gebonden aan een zuurstofarm milieu dat
ontstaat door een periodieke oververzadiging van de bodem met water. Als gevolg daarvan ontstaan grijze ijzerarmere vlekken in het bodemprofiel (fig. 10).
De grondwaterverschijnselen, waarbij onder invloed van de vegetatie en het biologisch leven plaatselijk ijzerverbindingen worden afgezet en opgelost, noemt men gley. De oxydatie en reductie van ijzer als tweeërlei vormen van
gley kunnen naast elkaar optreden, doordat de grondwaterfluctuatie zeer uiteenlopende aëratie-toestanden schept.
Tussen de winter- en zomergrondwaterstand van de Noordbrabantse zandgronden ligt meestal een verschil van 1 m
en meer. Behalve de periodiek volledige verzadiging in deze fluctuatiezone iser de capillaire grondwaterzone, waarin
het bodemwater door capillaire krachten wordt opgetrokken boven het eigenlijke grondwaterniveau. Ook hierin
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FIG. 10. Vegetatie-reductie in de
ijzerrijke horizont van een middelhoge zandgrond.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R31-I7)
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kunnen gleyverschijnselen optreden. De capillaire stijghoogte van het water is afhankelijk van de fijnheid van het
bodemmateriaal en varieert bij zandgronden van 50 cm tot ongeveer 2 m. Veranderingen in de hoogteligging van
deze zone lopen parallel aan de bewegingen van het grondwater. Hieruit volgt dus, dat zich in de waterhuishouding
van de bodem, verschillende omstandigheden kunnen voordoen, die van invloed zijn op de bodemvormende processen en de vorming van gley.
Ook schijngrondwaterspiegels, die ontstaan op moeilijk doorlatende lagen van de bodem, veroorzaken gleyverschijnselen.
De invloed van het grondwater op de profielontwikkeling is niet uitsluitend beperkt tot de vorming van gley. Bij
permanent hoge grondwaterstanden is de doorluchting van de bodem zo gering, dat de vegetatie ondiepe bodems
heeft gevormd vanwege de geringe mogelijkheid van beworteling. Een begeleidend verschijnsel is de geringe verwering van de sedimenten. Bij diepe grondwaterstanden komt de verwering tot uiting in de bruinkleuring van
sedimenten over enige diepte door het vrijgemaakte ijzeroxyde Fe-^Os. Bij ondiepe grondwaterstanden maken deze
bruine kleuren plaats voor egaal grijze reductiekleuren, die nu echter niet een gevolg zijn van biologische activiteit,
maar behoren bij de onverweerde toestand van het bodemmateriaal.
Podzoleringsprocessen worden in het algemeen door hoge grondwaterstanden sterk beïnvloed, omdat deze de
bodemverzuring in de hand werken. In sommige natte gronden blijven deze processen achterwege, ofwel gaan ze
minder diep. Bij de vorming van B-horizonten treden veranderingen op in de wijze van afzetting van het verplaatste
materiaal.
V POLYGENETISCHE PROFIELONTWIKKELING
Onder polygenetische profielontwikkeling van bodemprofielen moet worden verstaan de ontwikkeling van meer
profieleigenschappen door verschillende bodemvormende processen, die onafhankelijk van elkaar kunnen optreden
en waarnaar de gronden middels deze eigenschappen als genetische bodemtypen gedefinieerd kunnen worden. In
gronden, waarin een dergelijke ontwikkeling voorkomt, liggen de horizonten van de verschillende ontwikkelingsstadia soms duidelijk boven elkaar, steeds zijn de horizonten van hetjongere profiel in die van een ouder ontwikkeld.
De oorzaken van een polygenetische profielontwikkeling zijn verschillend van aard. Veranderingen in de aard van
de bodemvormende factoren kunnen zowel van buiten af gekomen zijn als wel in de bodem zelf zijn ontstaan.
Uitwendig werkten klimaatsfactoren en die van de vegetatie in voor zover deze laatste door klimaatsomstandigheden beïnvloed werden. Gedurende de periode van de holocene bodemvorming hebben verschillende klimaatstoestanden elkaar opgevolgd. De sterk verteerde veenlaag tussen het oude en jonge mosveen in hoogvenen wordt
toegeschreven aan een droge fase (het Subboreaal), waarin dennen tijdelijk de overhand kregen in de vegetatiesamenstelling. Omtrent het ontstaan van de heidevegetatie, waaraan in het algemeen een bepaalde profielontwikkeling wordt toegeschreven, bestaan verschillende inzichten. Het gaat hier om de vraag in hoeverre het drogere, subboreale klimaat hiervan de oorzaak isgeweest, dan wel de ontbossing door de mens.
Veranderingen in de samenstelling van de vegetatie kunnen ook door veranderingen in de bodem zelf zijn veroorzaakt. Hiervóór werd de podzolering van de bodem beschreven als een voortgaand proces van verarming aan
bodembestanddelen in de bovengrond. In bepaalde stadia van verarming (degradatie) heeft de vegetatie hierop
gereageerd met een andere samenstelling. Gewassen, die nog zekere eisen aan de vruchtbaarheid van de grond
stelden, maakten plaats voor minder eisende. In de van nature weinig vruchtbare zandgronden komen deze degradatiestadia, die getypeerd worden door verschillende vormen van profielontwikkeling, veelvuldig voor (fig. 11).
De opeenvolging welkedaarin voorkomt, isde podzolering van klei, ijzer en ten slottevan humus. Naarmate gronden
vanaf het begin vruchtbaarder zijn geweest, is de bodemvorming dichter bij het beginstadium van degradatie blijven
staan. De polygenetische ontwikkeling beperkte zich niet uitsluitend tot degradatiestadia. Door verandering in de
grondwaterstand is bij sommige gronden de droge profielontwikkeling verschoven naar een natte ontwikkeling,
waarvan geheel nieuwe bodemeigenschappen het gevolg zijn geweest. Als bijzondere bodemvormende factor is in
dit verband nog te noemen de cultuurinvloed van de mens. De cultuurgronden zijn ontstaan door ontginning van
natuurlijk gevormde bodems, die tot verschillende genetische bodemtypen hebben behoord. Hun opbouw en
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FIG. 11. Schematische voorstelling van een polygenetische profielontwikkeling in een hoge zandgrond.
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profielsamenstelling werden door de ontginning, over enige diepte ofwel volledig, verstoord. Door de bemesting
en voortdurende produktie van organische stof, waarvan een gedeelte in de bodem achterblijft, heeft de bovengrond
een andere humussamenstelling gekregen. Hoewel de gronden met een cultuurlaag in eigenschappen afwijken van de
natuurlijk gevormde bodemtypen, worden zij toch voor het merendeel vernoemd naar het bodemtype waartoe het
restant van de ongeroerde ondergrond behoort.
De oude cultuur-zandgronden worden vanwege de dikte van het kunstmatig opgebrachte humeuze dek niet meer
in directe relatie gezien met de gronden, waaruit ze zijn ontstaan. Evenmin worden zij daarnaar beschreven. Hier
geldt de opvatting, dat de mens door zijn cultuurmaatregelen een geheel nieuwe grond heeft doen ontstaan, waarbij
de invloed van natuurlijke ontwikkelingsstadia op de profieleigenschappen niet of van zeer geringe betekenis is
geweest. Voor de classificatie en voorstelling van de gronden op de Bodemkaart is deze polygenetische profielontwikkeling weinig belangrijk. Zij worden in het algemeen geklasseerd naar de eigenschappen, die door de jongste
processen van profielontwikkeling aan de gronden zijn gegeven. Voor decultuurgronden gelden de kenmerken onder
het cultuurdek. Uit het oogpunt van profielopbouw en beschrijving van de gronden zijn deze polygenetische verschijnselen wel van betekenis. Zij verklaren waarom de gronden van eenzelfde classificatie-eenheid nog verschillende
kenmerken en eigenschappen bezitten.
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I en II

De Legenda

Voor een goed begrip en juist gebruik van kaartblad 8 van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 :200000, is
het nodig, zowel een toelichting te geven op de indeling van de legenda (blad 10),alsook de hierin gebruikte bodemkundige termen en begrippen, die in het vorige hoofdstuk nog niet werden besproken, nader te verklaren. Op de
Bodemkaart zijn in totaal 157 kaarteenheden onderscheiden. Hiervan komen er 59 op kaartblad 8 binnen de provincie Noordbrabant voor. Daarom is deze toelichting beperkt tot de onderscheidingen die op de bodem van
Noordbrabant betrekking hebben.
I INDELING VAN DE LEGENDA
De kaarteenheden zijn elk met een bepaalde kleur op de kaart voorgesteld. Soms kunnen binnen elk van deze eenheden nog bijzonderheden in het bodemprofiel onderscheiden worden, welke dan als toevoegingen, meestal voorgesteld door een bepaalde signatuur, over de kleur van de kaarteenheid heen, zijn aangegeven.
Om deze veelheid van onderscheidingen overzichtelijk te maken, zijn ze in de legenda volgens een bepaald systeem
gegroepeerd.
DE INDELING PER NIVEAU
kr zijn 6niveaus van indeling onderscheiden. Op het laagste niveau I vindt men de eenheden, zoals ze op de bodemgaart zijn weergegeven. Op het hierboven volgend niveau II istelkens een aantal kaarteenheden van niveau Isamennevat tot een hogere groepering. Op niveau III een aantal van niveau II,enz. Steeds kan dus een groep van een hoger
niveau opgedeeld worden in groepen op een lager niveau. Soms is dit slechts één groep, omdat het in dat geval
Biet nodig is méér onderscheidingen te maken. Schematisch wordt dit voorgesteld in figuur 12.
gij de tot nu toe in Nederland verschenen bodemkaarten hadden de legenda's merendeels een landschappelijke of
heogenetische grondslag. De indeling werd sterk bepaald door de aard van de afzettingen, de wijze van afzetting,
kun ligging in het landschap, enz. Eerst op de laagste niveaus van indeling werden als criteria voor de indeling
genmerken toegepast, welke meer aan de eigenschappen van het profiel ontleend waren. Binnen kleine gebieden
eeven dergelijke landschappelijke indelingen meestal tegelijkertijd voldoende informatie over de bodemkundige
bigenschappen van de onderscheiden eenheden. Aan deze wijze van indelen zijn echter, wanneer men een groot gelied in kaart brengt, bezwaren verbonden.
n de legenda van de Bodemkaart is minder nadruk gelegd op landschappelijke maatstaven bij de indeling dan
voorheen. Slechts op de hogere niveaus en een enkele maal ook op de lagere, werden deze toegepast. Veel meer
werden aan het bodemprofiel ontleende kenmerken als criteria bij de indeling gehanteerd.
De indelingsniveaus kunnen op het legendablad worden herkend aan de opmaak: lettergrootte en inspringen van
regels.
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FIG. 12. Schematische voorstelling van de niveau-indeling in de legenda.
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Niveau VI
Op dit hoogste niveau werden onderscheiden:
Zeekleigronden
Rivierkleigronden
Veengronden
Zandgronden
Leemgronden
Algemene Onderscheidingen
In grote lijnen hebben de eerste vijf onderscheidingen dezelfde inhoud als de onderscheidingen van een grondsoortenkaart van Nederland in een schoolatlas.
Tot de Algemene Onderscheidingen worden enkele gronden gerekend die in verschillende landschapstypen kunnen
voorkomen.
Niveau V
De Zeekleigronden zijn op dit niveau ingedeeld in:
Buitendijkse gronden
Jonge zeekleigronden
Het landschappelijke karakter van de indeling blijkt duidelijk uit de gekozen namen. Ook de indeling van de Rivierkleigronden is geogenetisch:
Jonge rivierkleigronden en
Oude rivierkleigronden.
De Veengronden werden onderscheiden in:
Veengronden en
Veenontginningsgronden.
De veenontginningsgronden, waarvan het veen grotendeels is afgegraven, werden op grond van de ontginnings
geschiedenis (een landschappelijk criterium) van de niet-vergraven veengronden gescheiden.
De Zandgronden werden op niveau V onderscheiden in:
Zandgronden en
Associaties van zand-, leem-, rivierklei- en veengronden.
De echte zandgronden werden derhalve gescheiden van de associaties van deze gronden met leem-, rivierklei- en
veengronden. In deze associaties komen zandgronden in een bepaald geografisch patroon te zamen met genoemde
andere gronden voor en wel zo, dat ze op de gebruikte schaal niet afzonderlijk kunnen worden aangegeven.
De gronden, behorend tot de Algemene Onderscheidingen, werden verdeeld in:
Geklassificeerde gronden en
Niet-geklassificeerde gronden.
Laatstgenoemde werden niet nader met bodemkundige termen gekenschetst (terreinen voor burgerlijk gebruik,
sterk vergraven gronden, stroombeddingen, enz.). Bij de eerstgenoemde is zulks wel het geval.
Toevoegingen.
Onder dit hoofd wordt een aantal, op de Bodemkaart met een signatuur aangegeven bijzonderheden opgesomd,
die bij de diverse kaarteenheden kunnen voorkomen.
Niveau IV
Vanaf dit niveau zijn veelal aan het profiel ontleende kenmerken bepalend voor de indeling.
De jonge zeekleigronden, verder ook de jonge rivierkleigronden en de geklassificeerde gronden van de Algemene
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Onderscheidingen werden onderverdeeld naar het verloop van het kalkgehalte in het profiel1. Bij de buitendijkse
gronden echter werd niet het verloop van het kalkgehalte, maar de diepte van de aëraties als criterium gebruikt.
De veengronden werden ingedeeld in laagveen en hoogveen; deveenontginningsgronden inlaagveen (drooggemaakte
meren, plassen, enz.) en hoogveen (veenkoloniale gronden). Hier werd dus de landschappelijke indeling voortgezet.
Bij de Zandgronden en Leemgronden, evenals bij de geklassificeerde gronden van de Algemene Onderscheidingen,
werd weer het verloop van het kalkgehalte als indelingscriterium gehanteerd.
Niveau III
BijdeZeekleigronden en degeklassificeerde gronden van de Algemene Onderscheidingen werd de humositeit van het
profiel, d.w.z. het humusgehalte en de dikte van de humushoudende bovengrond2, bepalend voor verdere indeling.
Alleen bij de buitendijkse gronden werd gelet op de begroeiing.
Bij de Rivierkleigronden, de Zandgronden en de Leemgronden werd op dit niveau het indelingscriterium ontleend
aan de vochthuishouding.
Bij de veengronden werden de gedeeltelijk uit- of afgeveende gronden van de niet-verveende gescheiden (dus weer
een landschappelijk criterium),terwijl de veenontginningsgronden deelswerden ingedeeld naar de vochthuishouding.
Niveau II
Bij de Zeekleigronden, dejonge rivierkleigronden en degeklassificeerde gronden van de Algemene Onderscheidingen
werden de criteria, waarnaar ingedeeld werd het textuurverloop3, de aanwezigheid van afwijkend materiaal (zoals
veen in de ondergrond), enz. Bij de oude rivierkleigronden werd daarenboven de aard van de bodemvorming4 in het
profiel indeindeling betrokken.
Bij de veengronden werd de indeling gebaseerd op de aard van de veensoorten in de ondergrond (rietveen, zeggeveen, enz.). Bij de veenontginningsgronden werden verschillende indelingscriteria toegepast. Deze hebben bij de
veenkoloniale gronden betrekking op het landschap en de soort veen.
Dezandgronden werden ingedeeld naar de bodemvorming (gleygronden, podzolen, oude bouwlanden, stuifzanden),
naar het gehalte aan verweerbare mineralen inhet moedermateriaal (armzand- zeerarmzand)5.Ookde Leemgronden
werden naar de bodemvorming ingedeeld (oude bouwlanden, colluvia, gronden met textuur-B).
Niveau I
Hier werd bij de Zeeklei- en Rivierkleigronden, de Zandgronden, de Leemgronden en de geklassificeerde gronden
van de Algemene Onderscheidingen de textuur van de bovengrond aangegeven.
Bij de Veengronden werden, voor zover zulks toepasselijk is, humusgehalte en textuur vermeld.
II DE KAARTEENHEDEN
De bij de kartering gemaakte en op de kaart met kleuren voorgestelde onderscheidingen dragen de naam kaarteenheden en niet bodemtypen. Deze laatste benaming is gereserveerd voor de kleinste bodemkundige eenheid, die
onderscheiden wordt bij het klassificeren van gronden. Zij staat geheel los van het opstellen van een indeling van
gronden voor de weergave op een kaan met een bepaalde schaal. In deze zin kunnen de kaarteenheden dus uit
één bodemtype, maar ook, hetgeen meestal het geval zal zijn, uit meer bodemtypen bestaan.
1

Voor kalkgehalte en verloop daarvan in het profiel, zie par. IV.
Voor indeling naar humusgehalte en dikte van de humushoudende bovengrond, zie par.V.
8
Voor textuur en textuurverloop, zie par. VI en VII.
4
Voor bodemvorming, zie par. IX.
6
Voor samenstelling van het moedermateriaal, zie par. XI.
2
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De eigenschappen en kenmerken van de gronden, behorende tot elk van de onderscheiden kaarteenheden, zijn in de
legenda vermeld. Een kaartvlakje van een bepaalde eenheid zal dus gronden bevatten met eigenschappen en kenmerken, zoals in de legenda beschreven, maar daarnaast zullen er vrijwel steeds insluitsels van andere gronden als
onzuiverheden in voorkomen. De onzuiverheden in de kaarteenheden kunnen bij het karteringswerk niet vermeden
worden. Bovendien laat de schaal van de kaart niet toe alles voor te stellen.
Ten gevolge van verschillen in landschappelijke opbouw bevatten bepaalde kaarteenheden dikwijls meer onzuiverheden dan andere. Zo zullen zeer in het algemeen de eenheden van de Zandgronden meer onzuiverheden bevatten
dan die van de Zeekleigronden. In zandgebieden zijn de verschillen in vochthuishouding, bodemvorming, enz.
vaak groot op korte afstand, zodat het begrenzen van zo zuiver mogelijke kaarteenheden hier veel meer moeilijkheden meebrengt dan in de zeekleigebieden met in het algemeen een vlakkere liggingvan het maaiveld, een geringere
profielontwikkeling, enz. Bij de Zeekleigronden echter kunnen onzuiverheden optreden ten gevolge van het voorkomen van verschillen over korte afstand in profielverloop (par. VII), zwaarte van de bovengrond, enz.
Door het vormen van associaties en complexen (par. III) op de verschillende niveaus van indeling van de legenda
werd een deel van deze moeilijkheden opgevangen.
Verschillende bijzonderheden in de profielopbouw, die in de gronden van eenzelfde kaarteenheid voorkomen,
kunnen tenslotte nog als toevoeging worden aangegeven.
III ASSOCIATIES EN COMPLEXEN
Bij het toepassen van een bepaald indelingscriterium kan een complex of een associatie ontstaan.
Uit bestudering van de legenda blijkt, dat de variatie, die bij de afzonderlijke kaarteenheden in de onderscheidingskenmerken wordt toegelaten, zeer verschillend is.
Bij de enkelvoudige kaarteenheden is deze variatie gering. In kaarteenheid 132echter, een kalkarme lage zandgrond
met een ondiepe tot venige humeuze bovengrond, is, wat betreft de textuur van het moedermateriaal, veel meer
variatie toegelaten. Dit kan bestaan uit niet lemig, zwak lemig, soms ook uit sterk lemig fijn zand. Binnen ieder
afzonderlijk kaartvlakje van deze eenheid zal in het algemeen slechts één bepaalde textuur, zonder veel variatie in
het moedermateriaal voorkomen. Om het aantal kaarteenheden niet te groot te maken, zijn de verschillen in textuur
van het moedermateriaal niet apart onderscheiden, maar in één kaarteenheid samengevat tot een associatie. Bij
kaarteenheid 133en 134gelden gelijksoortige variaties voor de humositeit van de bovengrond en de textuur.
Een aantal kaarteenheden werd op de Bodemkaart aangeduid als complex. Een voorbeeld iskaarteenheid 77van de
oude rivierkleigronden. Naar hun ligging vormen de hierin voorkomende gronden reeds een associatie van middelhoog en hoog. In beide onderdelen komen echter gronden voor met uiteenlopende pronelsamensteliing op grond
waarvan deze geclassificeerd zouden moeten worden in verschillende profieltypen. Nog meer dan bij associaties
vragen deze op korte afstand wisselende bodemvariaties een grotere kaartschaal voor de voorstelling op een bodemkaart. Vaak is deze voorstelling zelfs bij gedetailleerde opname en grotere kaartschaal niet weer te geven (Soil
Survey Staff, 1951).
Een tweede voorbeeld van een complex, voorkomend bij de zeekleigronden is eenheid 41. Deze kaarteenheid is
een complex voor wat betreft het verloop van het koolzure-kalkgehalte in het profiel: kalkrijk tot kalkarm; matig
zandige klei en klei. Binnen één kaartvlakje van deze eenheid worden weer meer vormen van kalkverloop aangetroffen, met wisseling op betrekkelijk korte afstand.
Een complex kan dus gedefinieerd worden als een kaarteenheid, die bestaat uit een ingewikkeld stelsel van verscheidene profieltypen, welke zelfs op kaarten met zeer grote schaal niet of met moeite afzonderlijk kunnen worden
voorgesteld.
Bij toepassing van de indelingscriteria kunnen ze op verschillende niveaus van de legenda worden gevormd. De hiervoor als voorbeeld gegeven kaarteenheid 41 iscomplex, voor wat betreft het opniveau IVonderscheiden kalkverloop.
Een associatie is dus een kaarteenheid, die uit een ingewikkeld stelsel van verscheidene profieltypen bestaat, op
kaarten met grotere schaal kunnen deze echter gemakkelijk afzonderlijk worden aangegeven. Samenvoeging van
deze typen iseen gevolg van de kaartschaal.
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Associaties worden eveneens op verschillende indelingsniveaus van de legenda gevormd. Zo zijn bijvoorbeeld de bij
de rivierkleistroomruggronden onderscheiden eenheden (65, 66 en 67) associaties van „middelhoog" en „hoog",
hetgeen dus slaat op de vochthuishouding, een criterium van niveau III.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de verschillen tussen complexen en associaties en tussen deze beide en de overige
kaarteenheden meer van graduele aard zijn en dat het daarom niet steeds mogelijk is de grenzen scherp te trekken.
IV KOOLZURE-KALKGEHALTE EN HET VERLOOP DAARVAN IN HET
PROFIEL
Voor de benaming van de grond naar zijn gehalte aan vrije koolzure kalk zijn de volgende termen gebruikt: kalkrijk,
kalkhoudend en kalkarm, en kalkloos (zie tabel op de achterkant van het Legendablad - blad 10).
Zoals uit de tabel blijkt, moet wanneer de grond zwaarder is, het kalkgehalte hoger zijn, om de grond in een bepaalde koolzure-kalkklasse te kunnen plaatsen.
Voor het verloop van het koolzure-kalkgehalte in het profiel zijn de benamingen toegepast zoals vermeld op de
achterkant van het Legendablad (blad 10).
V ORGANISCHE STOF, HUMUSKLASSEN, DIKTE VAN HUMUSHOUDENDE LAGEN EN KLEUR VAN DE HUMUS 1
HUMUSKLASSEN
Voor de benaming van de grond naar zijn organische-stofgehalte werd de indeling in humusklassen gebruikt zoals
die vermeld staat op de achterkant van blad 10.
Er werd dus uitgegaan van het principe, dat naarmate de grond een hoger lutumgehalte heeft, het humusgehalte
ervan hoger moet zijn om de grond in een bepaalde humusklasse te kunnen plaatsen.
DIKTE VAN DE HUMUSHOUDENDE BOVENGROND
Er zij hier vooropgesteld, dat de bij de Zandgronden onderscheiden oude bouwlanden per definitie een dikke
humushoudende bovengrond (A-horizont) van meer dan 50 cm dikte hebben.
Voorzover zulks toepasselijk is,zijn bij de andere gronden twee onderscheidingen gemaakt, namelijk ondiepen diep.
Ondiep wil zeggen dat de humushoudende bovengrond dunner is dan 30 cm, diepdat de dikte meer dan 30cm bedraagt.
Bij de Zeekleigronden zijn van elke kaarteenheid in de legenda de humusklasse en de dikte van de humushoudende
bovengrond (ondiep-diep) vermeld. Bij de Rivierkleigronden komen vrijwel steeds ondiep humushoudende bovengronden voor. Oude bewoningsgronden (terpen, woerden, enz.) in het zee- en rivierkleigebied, door menselijke bewoning diep donker gekleurd, zijn als toevoeging (toevoeging d) aangegeven.
Humushoudende bovengronden van oude ontginningen (bij zandgronden en veenontginningsgronden) ter dikte van
30 à 50 cm zijn als toevoeging (toevoeging j) met een signatuur op de kaart aangegeven. Wanneer deze toevoeging
ontbreekt, hebben podzolen en gleygronden in het algemeen een ondiep humushoudende bovengrond.
De kleurindeling in zwart en bruin van de humushoudende bovengrond van oude bouwlanden vond aanvankelijk
op het oog plaats. Tijdens de kartering kwam het gebruik van de Munsell Soil Color Charts in zwang. Gebleken is,
dat de op de achterkant van blad 10 vermelde normen het onderscheid tussen bruin en zwart ongeveer bepalen.

1

De begrippen organische stof en humus worden in het volgende, zij het niet geheel terecht, door elkaar gebruikt.
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VI INDELING IN TEXTUURKLASSEN
ZEE- EN RIVIERKLEIGRONDEN
De indeling berust op het gehalte aan de fractie < 2 mu (lutum). Zie tabel op de achterkant van blad 10.
In de legenda werden steeds de in de eerste kolom vermelde benamingen toegepast. Bij de Zeekleigronden in het
algemeen werden in plaats van de namen sterk kleiig zand, sterk zandige klei, enz., de termen zeer lichte zavel, enz.
uit kolom 3 gebruikt.
Zand en kleiig zand werden soms nog onderverdeeld in grof en fijn. Dit geschiedde op grond van de ligging van de
mediaan van de fractie > 50mu, zoals bij de Zand- en Leemgronden wordt besproken.
ZAND- EN LEEMGRONDEN
Deze zijn ingedeeld naar het gehalte aan deeltjes < 50mu volgens de tabel op de achterkant van blad 10.
De grens tussen zand en leem ligt bij een gehalte van 3 2 | % bestanddelen < 50mu. Het zand ( < 32^% bestanddelen < 50 mu) is naar de grofheid nog ingedeeld in fijn zand en grof zand (zie tabel op de achterkant van blad 10).
De mediaan (M50-cijfer) is het getal, dat de korrelgrootte aangeeft, waarboven en waarbeneden de helft van het
gewicht van de fracties > 50 mu ligt.
Fijn zand is dus zand, waarvan meer dan de helft van de som van fracties > 50 mu beneden de 200 mu-grens ligt.
Bij grof zand ligt de grootste hoeveelheid boven de 200 mu-grens.
Grind is materiaal, waarvan de deeltjes groter zijn dan 2mm. Wanneer grindbijmenging inzand of grind in de ondergrond voorkomt, is dit als toevoeging met een signatuur op de kaart aangegeven (resp. c en e), behalve bij de kaarteenheden 100 en 123, die per definitie grindhoudend zijn.
VII PROFIELVERLOOP
Bij de legenda-indeling van de Zeeklei- en Rivierkleigronden en bij enkele Algemene Onderscheidingen is gebruik
gemaakt van het profielverloop, d.w.z. de veranderingen in korrelgrootte in het profiel van boven naar beneden.
Wanneer het profiel aflopend is, wil dat zeggen, dat het lutumgehalte bij toenemende diepte geleidelijk afneemt.
Homogeen iseen profiel, wanneer bij toenemende diepte het lutumgehalte vrijwel gelijk blijft. Tenzij anders vermeld,
gelden deze begrippen voor de bovenste 80cm van het profiel.
Veel Zeeklei- en Rivierkleigronden zijn aflopend of homogeen (bijv. kaarteenheden 6 t/m 9, 65 en 66). Er is hier
echter nog verschil in die zin, dat er profielen zijn, die snel, maar ook die geleidelijk aflopen.
Bij een aantal kaarteenheden is het profiel homogeen. Voorbeeld hiervan is de zware rivierkleigrond (eenheid 69).
Tot minstens 50cm diepte blijft het profiel hier dezelfde zwaarte behouden, tenzij de kaarteenheid van een toevoeging
voorzien is, die hieromtrent iets anders aangeeft.
In gronden met een zwaardere ondergrond is het lutumgehalte van de ondergrond aanzienlijk hoger. Bij de Zeekleien Rivierkleigronden en bij enkele Algemene Onderscheidingen komt deze vorm van profielverloop vrij veel voor.
In de legenda werd telkens aangegeven op welke diepte de zwaardere ondergrond begint, alsook hoe zwaar deze is
(bijv. kaarteenheden 16 en 17).
Sommige jonge zeekleigronden (kaarteenheden 10 en 11) hebben een ondergrond van kleiarm zand; de diepte
waarop deze begint, werd aangegeven, namelijk tussen 50 en 80, resp. binnen 50 cm. Bij de kaarteenheden 4 en 5
(buitendijkse gronden) werd aangegeven of er al dan niet kleiarm zand binnen 80 cm voorkomt. De grens ligt hier
dieper omdat het bovenliggende kleiige materiaal na rijping nog klinkt (zie par. XIII).
Bij enkele Zee- en Rivierkleigronden komt veen in de ondergrond voor op een diepte beginnend tussen 40en 80cm.
Ook dit werd in de legenda aangegeven (bijv. eenheden 13, 38en 41).
De Zand- en Leemgronden werden niet ingedeeld naar het profielverloop. Dit verloop werd dan ook niet speciaal
in de legenda aangegeven. Tenzij in de legenda of in de beschrijving van de kaarteenheid in detekst anders is vermeld,
36

kan in het algemeen aangenomen worden, dat men met homogene gronden te maken heeft of gronden, die naar beneden ietslichter worden.
Diverse afwijkingen en bijzonderheden in het profielverloop werden bij deze gronden en ook bij de Zeeklei-, Rivierklei-en Veengronden als toevoegingen door middel van een signatuur op de Bodemkaart aangegeven. In de legenda
werden ze opgesomd onder de letters: m, q, r, s en u. De daar gegeven omschrijving spreekt verder voor zichzelf.
VIII HORIZONTBENAMING
Een bodemhorizont kan gedefinieerd worden als een ongeveer evenwijdig aan het maaiveld lopende laag in de grond
waarvan de kenmerken zijn ontstaan ten gevolge van bodemvormende processen (pedogenese). Behalve horizonten
kunnen er in een profiel tevens afwijkende lagen voorkomen, die het ontstaan te danken hebben aan afzetting
(geogenese). Deze worden niet als horizont aangeduid, maar als laag.
Het is een internationaal gebruik de bodemhorizonten met vaste letter- en cijfercombinaties aan te duiden.
De volgende horizonten werden onderscheiden (beschrijving grotendeels ontleend aan het Soil Survey Manual,
1951).
Hoofdhorizont A
Deze wordt gekenmerkt door:
1. minerale lagen met maximale ophoping van organische stof; of
2. lagen waaruit klei of ijzer of aluminium is uitgespoeld naar diepere horizonten en meer resistente mineralen zijn
overgebleven; of
3. een combinatie van 1en 2.
De A-horizont wordt als volgt onderverdeeld (van boven naar beneden):
A00, in hoofdzaak bestaande uit onverteerde plantenresten;
AO, gedeeltelijk verteerde plantenresten.
A00 en AOvindt men alleen in ongeploegde gronden. Deze horizonten behoren niet tot het eigenlijke profiel en
derhalve meet men de diepte van de verschillende horizonten vanaf de bovenzijde van de Al.
Al, dit symbool geeft de bovenste horizont van het profiel aan. Deze horizont heeft een relatief hoog gehalte
aan organische stof, is intensief gemengd met minerale bestanddelen en gewoonlijk donker van kleur. Het
is bijna steeds de horizont met maximale biologische activiteit.
Een geploegde Al-horizont wordt als Alp aangeduid, een onder menselijke invloed ontstane bovengrond,
bijv. bij de oude bouwlanden wordt als Aan geschreven.
A2, deze horizont is meestal lichter van kleur dan de onderliggende. Door uitspoeling is deze relatief armer aan
humus, kleimineralen, ijzer of aluminium of aan alle vier dan de onderliggende B-horizont. Het is de zone
van maximale uitspoeling.
A3, dit is de overgangshorizont naar de B-horizont, echter met meer kenmerken van Adan van B.Deze horizont
wordt, wanneer de overgangszone dun of onduidelijk is, soms als AB aangegeven.
Hoofdhorizont B
Deze wordt gekenmerkt door:
accumulatie van klei, ijzer, aluminium of humus of een combinatie van deze stoffen.
De onderverdeling is als volgt:
BI, de overgangshorizont van A naar B, waarin echter de inspoelingskenmerken overwegen.
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B2,

B3,

de horizont met maximale inspoeling. Is het ingespoelde materiaal in hoofdzaak klei, dan wordt de aanduiding B2t (textuur-B) gebruikt; ingeval het ingespoelde materiaal humus is, wordt de aanduiding B2h.
Op overeenkomstige wijze wordt ijzerinspoeling aangegeven, namelijk als B2ir.
dit is de overgang van Bnaar C, waarbij echter de kenmerken van Boverwegen.
Hoofdhorizont C

Deze horizont bestaat uit niet (Cl) of slechts weinig verweerd moedermateriaal (C2). Moedermateriaal, waarin
alleen ontkalking heeft plaatsgevonden, wordt ook tot de Cl gerekend.
D-laag
Dit is elke laag - gelegen onder de C-horizont of de B-horizont in geval de C-horizont afwezig is- die in textuur of
humussamenstelling sterk afwijkt van de bovenliggende horizonten.
G-horizont
Dit iseen belangrijke horizont in profielen met een sterke invloed van het grondwater. Het is de horizont waarin ten
gevolgevan afwezigheid van biologische activiteit en zuurstof het ijzer in ferrovorm onaangetast isgebleven. De kleur
is meestal grijs tot blauwgrijs. Een vergelijkbaar verschijnsel is de niet-geoxydeerde horizont in veengronden, die
roodbruin tot vaalbruin van kleur is.
Wanneer de A, B- en C-horizonten duidelijke kenmerken van een grondwaterinvloed, zoals roest- en reductieverschijnselen vertonen, wordt aan het symbool de letter g toegevoegd: Alg, C2g, enz. De signatuur g duidt op
oxydatie- en reductieverschijnselen onder invloed van biologische activiteit en aanwezigheid van organische stof.
Profielhorizonten waarin deze verschijnselen voorkomen vormen de gleyhorizont.
Bij profielbeschrijvingen is het vaak nodig de horizonten verder onder te verdelen als hierboven werd beschreven.
In deze gevallen wordt dit gedaan door toevoeging van de cijfers 1, 2 enz. Een B2-horizont kan men bijvoorbeeld
onderverdelen in B21 en B22. Verschillende lettertoevoegingen als an, p, g, enz. werden hiervoor reeds genoemd.
Vermeld kan nog worden de lettertoevoeging b, die aanduidt dat de betreffende horizont begraven is, bijvoorbeeld
onder een dik stuifzanddek.
IX BODEMVORMING
In de legenda werd in een aantal gevallen (nl. bij oude rivierkleigronden, zandgronden en leemgronden) dein het
profiel opgetreden bodemvorming als criterium voor de indeling toegepast. In dit verband werden enkele termen
gebruikt, die hier nader zullen worden toegelicht.
Zo zijn podzolen minerale gronden meteen ABC-profiel, waarbij in de B-horizont humus en ijzer-aluminium-oxyden
of humus alleen door inspoeling zijn opgehoopt. Zeer vaak treft men bruine kleuren in de B-horizont aan. Een A2horizont (loodzand) kan voorkomen, doch dit is niet noodzakelijk.
Podzolen kunnen worden onderverdeeld in humuspodzolen en humusijzerpodzolen. In humusijzerpodzolen komt
in de B-horizont naast humus ook ijzer voor. Volgens recente opvattingen kan deze humus als moderhumus gekwalificeerd worden (Jongerius, 1957).
In humuspodzolen treft men in de B-horizont als kenmerkend bestanddeel óf alleen humus of naast humus ook ijzer
aan (Van Diepen, 1956). Deze humus is,zoals uit de nieuwste onderzoekingen blijkt, vooreen groot gedeelte disperse
humus.
Het onderzoek betreffende de onderverdeling, die in podzolen gemaakt kan worden en de humusvormen, die in de
podzolen voorkomen, was tijdens de opname van de Bodemkaart nog in volle gang (Schelling, 1956). Slechts in
enkelegevallen werden daarom indelegenda humuspodzolen en humusijzerpodzolen apart onderscheiden. Zo komen
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in kaarteenheid 101 alleen humuspodzolen voor. De B-horizont hierin is geheel ontijzerd. Bij enkele kaarteenheden
van de oude rivierkleigronden werden humusijzerpodzolen onderscheiden. Deze konden door hun andere habitus
(kleur en kleurverloop in de B-horizont, afwijkende structuur, aanwezigheid van voornamelijk ijzer, weinig humeus enz.) visueel gemakkelijk herkend worden als„betere" podzolen en zijn als humusijzerpodzolen opde kaart
aangegeven.
Veel mineraal-arme gronden hebben de opbouw van een polygenetische profielontwikkeling (zie fig. 11 en par. V
van hoofdstuk II).
Een jonger bodemvormend proces bestrijkt als regel slechts een onderdeel van het bodemprofiel dat onder een
voorgaand proces is gevormd. Een veel voorkomende ontwikkeling in lemige zandgronden is het ontstaan van het
zogenaamde „betere" humusijzerpodzol in de A2 van een klei-ijzerpodzol en van een humuspodzol in het bovenste
deel van het humusijzerpodzol. Ter voorkoming van een misverstand wordt er hier op gewezen dat bij de indeling
van de gronden in genetische profieltypen, de laatste ontwikkelingsvorm als criterium van indeling geldt. Dit betekent dat horizonten van een ouder bodemprofiel die hier buiten vielen, als C-horizonten van dit laatstgevormde
bodemprofiel worden gezien.
Er zijn gronden waarin, hetzij vanwege hun zeer lage ligging, hetzij vanwege hun grotere mineralogische rijkdom
of om andere redenen, geen polygenetische profielontwikkeling voorkomt.
Gleygronden zijn minerale gronden met een meestal opvallende, ca. 15cm tot ca. 40 cm dikke Al-horizont, direct
rustend op de C-horizont met roestverschijnselen ofwel op een roestloze grijze G-horizont. Het zijn dus ACgof AG-profielen.
Oude bouwlanden zijn middelhoge of hoge zand- of leemgronden met een A-horizont (Aan + Al), die dikker is
dan 50 cm, welke ontstaan is door geleidelijke ophoping van plaggenmest.
Gronden met een textuur-B zijn gronden waarin de B2-horizont gekenmerkt wordt door een ophoping van ingespoelde klei. In zandige gronden worden klei en ijzer samen ingespoeld. De gronden worden hier beschreven als kleiijzerpodzolen, hoewel deze ontwikkeling niet als criterium bij de indeling is gebruikt.
X VOCHTHUISHOUDING
De Rivierkleigronden, de veenkoloniale gronden, de Zandgronden en de Leemgronden werden op niveau III
ingedeeld in lage, middelhoge en hoge gronden of in combinaties van deze onderscheidingen. Bij de Zeekleigronden
en de overige Veengronden werd deze onderscheiding niet doorgevoerd. Vanwege de ligging in polders en droogmakerijen met meestal kunstmatige peilen is een dergelijke indeling hier minder zinvol.
Gronden met de kwalificatie laagzijn ontwikkeld onder sterke invloed van het grondwater. Tenzij het grondwaterregiem door kunstmatige ontwatering aanzienlijk is veranderd, zal de grondwaterstand een groot deel van het jaar
hoog zijn (om de gedachten tebepalen minder dan ongeveer 1 meter beneden maaiveld), of althans zal een belangrijk
deel van het profiel lange tijd verzadigd zijn met water. Bij de lage gronden is er gedurende het hele jaar nog een
capillaire aanvoer van grondwater tot in het zodeprofiel, dat bij ondiep humeuze gronden niet meer dan 30cm dik is.
De hoge gronden hebben zich zonder grondwaterinvloed ontwikkeld. Ook het tegenwoordige grondwaterverloop
speelt zich diep beneden maaiveld af op een diepte van circa 2 m en dieper. Verzadiging met water van de bovenste
50 à 100 cm van het profiel komt niet voor. Profielen als deze worden ook als hangwaterprofielen gekenschetst
(Van Diepen, 1954a).
Het begrip hangwaterprofiel heeft betrekking op de hoogteligging van het bewortelde profieldeel ten opzichte van de
diepere ondergrond waarin capillaire vochtvoorziening uit het grondwater mogelijk is. De bewortelingsdiepte wordt
beperkt door de dikte van het humeuze profieldeel. Stijgt de zone met capillair grondwater niet tot in het humeuze
dek dan iser ook geen sprake van een vochtvoorziening van de gewassen door het grondwater. De gewassen zijn dan
aangewezen opdeneerslagwaarvan debodem dank zijzijnfijne bestanddelen enhumuseengedeeltekan vasthouden.
Voor dit gebonden water isdegangbare naam hangwater.Het kenmerk van dit soort profielen iseen gleyloze humusarme horizont onder het humeuze profieldeel. Deze heeft een kleiner vochtbindend vermogen, zodat zij aan het begin
van het groeiseizoen vochtarmer is dan het profieldeel erboven. Vanwege dit lagere vochtbindend vermogen kan de
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FIG. 13. Schematische voorstelling van de grondwaterhuishouding en de capillaire vochthuishouding in een hunieuze zandgrond, bij verschillende hoogteligging.
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horizont gekarakteriseerd worden als een capillaire vacuümhorizont,die de opstijging van het grondwater tot in het
humeuze dek verhindert (fig. 13).
De middelhogegronden zijn ontwikkeld in een tussenpositie. Tijdens hun vorming zal de grondwaterstand als gevolg
van fluctuatie, gedurende een deel van hetjaar (vooral in de winter, doch ook in voor- en najaar) tamelijk hoog zijn
geweest (40 à 70 cm) en het onderste deel van het profiel met water verzadigd. Tijdens de zomerperiode is in de
grondwaterinvloed een onderbreking opgetreden ten opzichte van het bewortelde profieldeel. Ook nu nog treft men
hier dit beeld van de grondwaterhuishouding aan, tenzij een ingrijpende wijziging in het grondwaterregiem heeft
plaatsgevonden.
In de middelhoge gronden is er tussen de capillaire grondwaterzone en het humeuze dek een periodiek contact als
gevolg van de grondwaterfluctuatie. In het voor- en najaar bevat het humeuze profieldeel meer bodemvocht dan er
aanwezig zou zijn als het betreffende profieldeel in een hangwaterzone was gelegen.
Met deze indeling wordt dus een onderscheid gemaakt naar de diepte, gerekend ten opzichte van het maaiveld,
waarop zich de grondwaterbeweging tijdens de profielvorming afspeelde. De aard van het grondwaterregiem heeft
de profielontwikkeling sterk beïnvloed. Podzolering in dekzand bijvoorbeeld doet in een hoge grond een profiel
met andere eigenschappen en kenmerken ontstaan dan in een lage grond.
Voor de landbouwkundige waardering van de grond is de actuele diepteligging van het grondwater van grote
betekenis, aangezien de mogelijkheid van vochtlevering aan de gewassen uit het grondwater en de luchthuishouding
van de grond er sterk door bepaald worden. Bij de kartering werd daarom de toekenning van de kwalificatie hoog,
middelhoog of laag gegeven, op grond van de af- of aanwezigheid - in het laatste geval gebaseerd op het duidelijk
voorkomen - van diverse kenmerken in het profiel, die een gevolg zijn van de grondwaterinvloed tijdens de profielvorming. Het komt echter voor, dat gronden, die bijv. duidelijke profielkenmerken van een lage grond vertonen,
na hun vorming zo sterk ontwaterd zijn, dat de huidige grondwaterinvloed overeenkomt met die in middelhoge of
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zelfs hoge gronden. Zulke gronden staan als laag op de kaart. Ten gevolge hiervan geeft deindeling: hoog-middelhoog - laag niet steeds een beeld van de werkelijke, actuele grondwaterinvloed.
Onder de kenmerken, die een gevolg zijn van de grondwaterinvloed nemen de gleyverschijnselen een belangrijke
plaats in. Hiertoe worden deroest- en reductieverschijnselen en dezone van permanente reductie gerekend. De diepte
beneden maaiveld, waarop deze voorkomen, zijn bepalend voor de indeling. Soms is het nodig, bijv. bij sommige
zandgronden waarin geen ijzer voorkomt, andere kenmerken te hanteren. De aard en de ontwikkeling van de Aen/of B-horizont kunnen dan bepalend zijn. Een venige Al-horizont is bijv. vaak voldoende om een grond als laag
te classificeren.
Algemene regels voor de kenmerken, die moeten voorkomen, wil een profiel als hoog, middelhoog, resp. laag gekenschetst worden, zijn er niet. Deze zijn slechts te geven voor de verschillende genetische bodemgroepen afzonderlijk. Bij een bepaald grondwaterregiem kunnen afhankelijk van de aard van het bodemvormend proces zeer verschillende profielen met gleyverschijnselen ontstaan. Deze verschijnselen in gronden die tot hetzelfde genetische
profieltype behoren variëren bovendien met de grootte van de grondwaterfluctuaties welke afhankelijk zijn van de
textuur en doorlatendheid van de gronden.
De grenzen tussen de onderscheidingen: hoog, middelhoog en laag kunnen daarom niet steeds scherp worden getrokken en zullen elkaar overlappen. Dit mede als gevolg van het feit, dat bij de kartering bepaalde kaarteenheden
bij de gebruikte kaartschaal niet op de Bodemkaart gerealiseerd konden worden.
HYDROMORFOLOGISCHE CRITERIA
Ter toelichting op het hierboven besprokene zullen enkele, hoofdzakelijk aan de zandgronden ontleende voorbeelden van het verband tussen profielkenmerken en landbouwkundige vochtgradaties van de gronden genoemd
worden. Bij de beschrijving van de afzonderlijke kaarteenheden in hoofdstuk V zal hierop uitvoeriger worden
ingegaan.
Bij de profielen van kaarteenheid 101:lage humuspodzolen in zeer arm zand, kan meestal geen wortelroest worden
waargenomen, evenmin als een zone met totale reductie. Dit, tengevolge van het feit, dat deze gronden ontijzerd
kunnen zijn (Van Diepen, 1956). Uit andere kenmerken kan dan echter worden afgeleid, dat deze gronden laag zijn
(secundaire hydromorfologische kenmerken). Zo kan de Al-horizont venig ontwikkeld zijn. De kleur en het kleurverloop van de B-horizont zijn soms zeer typisch door het overheersen van vaalbruine tinten. De bovenkant van
de B-horizont is soms sterk kazig ontwikkeld, d.w.z. door het voorkomen van organisch slib voelt hij smerend aan
als zachte kaas, de onderkant heeft humuskleuren met een laag chroma, doordat in een vroeger ontwikkelingsstadium geen B-horizont met ijzer gevormd is.
Kaarteenheid 102: lage gleygronden in zeer arm zand omvat gronden, die in het algemeen wel ijzer, soms zelfs veel
ijzer bevatten. Hier komt in het algemeen roest in het profiel voor, beginnend in de zode of wat dieper in het profiel.
De ondergrond is grijs gereduceerd en ligt in het grondwater. Vaak wordt deze zone binnen 1 à 1,25 m aangetroffen.
Het voorkomen van roest in een licht grijs gereduceerde horizont en het voorkomen van een grijze zone van permanente reductie daaronder, zijn hier de kenmerken voor de onderscheiding laag.
Ook bij verschillende andere eenheden, die laag zijn, als bijv. 102 en 132komt dit soort kenmerken voor. De in een
zuurder milieu gevormde AC-gronden van kaarteenheid 102bevatten in het algemeen geen ijzer. Hier ishet kenmerk
laag een grijswitte ijzerloze zandondergrond die ter hoogte van de permanente grondwaterzone overgaat in iets
meer humushoudende beigebruine horizonten.
Bij de middelhoge oude bouwlanden op zeerarm zand (kaarteenheden 104t/m 106) kunnenvaak roesten/ofreductievlekken worden waargenomen op een diepte van 60à 90cm beneden maaiveld, dat wil dus zeggen, aan de onderkant
van of direct onder het humeuze dek. Bij de hoge oude bouwlanden (eenheden 113t/m 115) is dit niet het geval.
In de middelhoge podzolen in zeer arm zand (eenheden 107 t/m 110) komen soms reductieverschijnselen voor,
beginnend op een diepte van 40 à 70 cm, aan de onderkant van de humeuze B-horizont. Deze zijn ontwikkeld in
defossiele ijzer-B van een humusijzerpodzol. Vaak ontbreken zeechter als gevolg van de ontijzering van de profielen.
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Het onderscheiden van deze profielen als middelhoog ten opzichte van de lage podzolen (kaarteenheid 101) enerzijds
en de hoge podzolen (kaarteenheden 116t/m 119) anderzijds, kan dan nog plaatsvinden op grond van diverse kenmerken. Zo is de onderkant van de B-horizont in zandige profielen tot een vaster horizont ontwikkeld met hoog
chroma, tegenover een open B-horizont bij de lage en een open met hoog chroma bij hoge podzolen. Bij andere
middelhoge podzolen treden duidelijk door humus bontgevlekte horizonten op de voorgrond.
In andere gevallen is het mogelijk bij de middelhoge podzolen in en onder de B-horizont (op een diepte van ± 40
à 70cm) een bepaalde vorm van vlekkigheid waar te nemen, die bij de hoge podzolen op dit niveau ontbreekt. Deze
vlekkigheid ontstaat na volledige ontijzering van een roestige gevlekte gleyhorizont in dit deel van het profiel, door
de humus. In de oorspronkelijke reductie en oxydatievlekken is een verschillende hoeveelheid organische stof aanwezig. Men spreekt hier wel van pseudogley1, in tegenstelling tot echte gley, die aan het voorkomen van ijzer gebonden is (Van Diepen, 1956a).
Het onderscheiden van hoge gronden levert meestal weinig moeilijkheden op, daar het voorkomen hiervan soms aan
bepaalde landschapsvormen gebonden is. Zeer duidelijk is dit bijv. bij de stuifzanden (eenheid 124) maar ook is dit
het geval bij podzolen en oude bouwlanden, die dikwijls op ruggen of andere opvallende terreinverheffingen liggen.
Het bodemkundige criterium dat gebruikt wordt voor het onderscheid van deze gronden is het voorkomen van een
gleyloze C-horizont onder het humeuze profieldeel. Hieruit volgt dat deze horizont is ontstaan in de positie van een
hangwaterzone en dus ten opzichte van het meer vochtbindende humeuzer profieldeel er boven een vacuümhorizont vormt.
Bij de veenkoloniale gronden werden naast lage gronden (eenheid 94) associaties van middelhoge en hoge gronden
onderscheiden (eenheid 97) op grond van profielontwikkeling van de zandondergrond. Eerstgenoemde worden gekenmerkt door een zandondergrond met kenmerken van een sterke grondwaterinvloed (AC-profiel of laag humuspodzol).
Bij de Rivierkleigronden en de Leemgronden zijn weer de roest- en reductieverschijnselen de onderscheidende criteria voor de indeling in hoog, middelhoog en laag. Bij dejonge rivierkleigronden is de indeling nauw vervlochten
met landschappelijke gesteldheid van het rivierkleilandschap: de komgronden, speciaal de komgronden op veen
zijn laag, de stroomruggronden op de oeverwallen zijn middelhoog tot hoog.
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat enkele bijzondere aspecten van de waterhuishouding als toevoeging op de kaart
werden aangegeven. Op dezewijze zijn bekade gronden langs derivieren en de kust, diebij hoge rivierstanden of hoge
vloeden overstroomd worden (uiterwaarden, bekade gorzen, enz., toevoeging w) onderscheiden. Dit geldt ook voor
die gronden, waarvan de ondergrond binnen bepaalde diepte uit lagen van leem (toevoeging r) of oude klei (toevoeging s) bestaat. Op deze in het algemeen weinig doorlatende lagen stagneert de neerslag gemakkelijk zodat de gronden een andere vochthuishouding hebben.
XI SAMENSTELLING VAN HET MOEDERMATERIAAL
Op niveau II wordt bij de Zandgronden o.a. onderscheid gemaakt naar de aard van het moedermateriaal.
Een zeer belangrijk deel van de gronden in het pleistocene zandgebied (dekzanden), bestaat uit zeer arm zand. Dit
bestaat overwegend uit kwarts. Plaatselijk komen er echter zanden voor, waarin het gehalte aan gemakkelijk verweerbare mineralen hoger is. Deze werden als arm zand gekwalificeerd. Ze kunnen op het oog worden herkend
aan de bonte samenstelling van het zand. Sommige lokale dekzanden langs de Maas, opgewaaid op plaatsen waar
rijkere, voornamelijk Maasafzettingen aanwezig waren, behoren er toe.
Later uitgevoerd onderzoek toonde aan, dat de onderscheiding arm, resp. zeer arm zand vaak overeenkomt met een
gehalte van meer, resp. minder dan 15% gemakkelijk verweerbare minerale bestanddelen in de subfractie van 50
tot 100 mu. Tot deze mineralen behoren veldspaten, glimmers, glauconiet en bepaalde zware mineralen, waaronder
voornamelijk augiet, hoornblende en verder niet nader gedefinieerde gesteentefragmenten als bijv. schisten.
De bodemvorming op de arme zanden tendeert meer naar het humusijzerpodzol dan naar het humuspodzol, terwijl
1

In de Duitse literatuur wordt onder pseudogley niet zoals hier een profielkenmerk verstaan, doch een bepaald type bodem.
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er verder vaak gronden met bruin-humeuze A-horizonten voorkomen (bijv. kaarteenheid 126 in de Maaskant).
Het materiaal, waaruit de alluviale gronden zijn ontstaan, is en wordt aangevoerd door de grote rivieren enerzijds
en dezeeanderzijds. Deeigenschappen van degronden, ontstaan uit kleiigezee-en riviersedimenten, lopen onderling
vrij sterk uiteen. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de zeer verschillende sedimentatiemilieus. Een van de belangrijkste punten van verschil bestaat hierin, dat de rivierkleigronden veelal kali-arm en zelfs kalifixerend zijn, terwijl
de in uitgesproken zout milieu afgezette delen van de zeekleigronden van nature een hoog kaligehalte hebben.
Behalve dit belangrijk onderscheid in chemische eigenschappen zijn er kleine verschillen in korrelgrootteverdeling
en textuurverloop.
XII DE KLEUR VAN DE ALLUVIALE AFZETTINGEN
Er bestaat in grote lijnen een zeker verband tussen de uiteenlopende eigenschappen van de Zeeklei- en Rivierkleigronden en de kleurverschillen tussen beide afzettingen. Er zijn echter vele overgangsvormen en uitzonderingen.
Bij het gebruik van de kaart dient men zich dan ook te realiseren, dat het onderscheid zowel tussen rivierklei en zeeklei als de verschillen tussen zoute, brakke en zoete afzettingen in het getijdegebied berust op een gebrekkige kennis
van de verschijnselen als zodanig, alsmede van hun oorzaken. De getrokken grenzen moeten dus als een grove benadering worden gezien.
Goed ontwaterde rivierkleigronden zijn bruin gekleurd en hebben de kleurtoon 10YR (soms 7,5YR) met meestal
een verzadiging van 2, soms tot 3 en een helderheid tot 4 (soms tot 3 of tot 5). Echte mariene gronden, zoals de
schorren in Zeeland en de kwelders in Friesland en Groningen zijn grijs en hebben een kleurtoon van 2,5Y en 5Y
met een verzadiging van 1(tot ten hoogste 2) en een helderheid van 4 en 5 (soms tot 3). Aangaande oorzaken van
het bestaan van deze verschillen kan hier slechts gewezen worden op ongelijke bindingen voorkomen van het ijzer.
Bij de rivierkleigronden komt een sterker verwering voor van ijzerhoudende mineralen. Het als Fe203 vrijgekomen
ijzer hecht zich aan de kleidelen en kleurt deze bruin. Bij de mariene gronden is de verwering geringer, het vrijgekomen ijzer wordt in gereduceerde vorm chemisch zeer sterk gebonden aan de kleidelen.
De indeling op niveau VI van de legenda in Rivierkleigronden, resp. Zeekleigronden is een landschappelijke indeling. Tot de eerste categorie behoren gronden uit het rivierkleigebied, tot de tweede, die uit het zeekleigebied.
In het overgangsgebied van rivierklei naar zeeklei (het estuariumgebied van de rivieren) gaan beide landschapsvormen vloeiend in elkaar over. Ook de eigenschappen en kenmerken van de er in voorkomende gronden vertonen
allerlei overgangen. De op de kaart aangegeven grens dient men dus te beschouwen als een benadering van het
centrum van de overgangszone.
In de estuariumgebieden van Rijn en Maas wordt door de rivieren slib aangevoerd, dat door de eb- en vloedstroom
wordt opgenomen en na korter of langer contact met meer of minder zout water weer wordt afgezet. Naarmate het
water zouter en het contact ermee langduriger is geweest, zal het slib méér de eigenschappen en ook de kleur van
zeeklei aannemen. De gronden voorkomend in het tot het zeekleilandschap gerekende zoete gedeelte van het getijdegebied (bijv. de Biesbosch) zijn bruin, soms bijna even bruin als rivierkleigronden en lijken ook in andere opzichten
veel op rivierkleigronden (o.a. zijn ze kalifixerend). Zulke zeekleigronden werden voorzien van de toevoeging b (op
de Bodemkaart meteen blauwebies omgeven). Inhet brakke sedimentatiegebied zijn degronden nogwelmin of meer
bruin gekleurd, maar het kaligehalte bijv. is er hoger. De kleurtoon van goed ontwaterde gronden ligt hier meest
tussen 2,5Y en 10YR. Zeekleigronden in het brakke sedimentatiegebied werden voorzien van de toevoeging a (op
de Bodemkaart met een rode bies omgeven). Aan de zeezijde hiervan liggen de echte mariene gronden, die overwegend grijs en kalirijk zijn.
Soms liggen polders met „zoete" temidden van polders met „brakke" gronden en polders met „brakke" temidden
van polders met „zoute" gronden, doordat het sedimentatiemilieu zich in de loop der eeuwen gewijzigd heeft. Ook
deze begrenzingen dient men als globale benaderingen te beschouwen.
Ook voor de in de estuariumgebieden voorkomende buitendijkse gronden werd, althans bij de kleigronden, aangegeven of het sedimentatiemilieu brak of zoet was.
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XIII FYSISCHE RIJPING, SLAPPE ONDERGRONDEN EN KLINK
Kleiige, mariene sedimenten, buitendijks voorkomend, zoals de gronden bedoeld onder de kaarteenheden 2, 4 en 5
zijnfysisch niet gerijpt. Men treft deze slappe gronden aan op slikken, biezen-, riet- en Spartinagorzen, op schorren
en kwelders en in laag bekade weidepolders. Bij de kaarteenheden 57, 62, 63 en 64 wordt gesproken van slappe
ondergronden,waarmee wordt bedoeld, dat alleen de ondergrond (bijv. vanaf 50cm) fysisch niet-gerijpt is.
In sommige stroombeddingen (eenheid 154) kunnen eveneens slappe gronden of ondergronden optreden. Hetzelfde
is het geval met de ondergrond bij de meeste veengronden.
In fysisch niet-gerijpte toestand bevatten klei en veen grote hoeveelheden water, gebonden aan de lutum- en organische-stofdeeltjes. Ze hebben daardoor een weke consistentie. Naarmate het lutum-en/of het organische-stofgehalte
groter is, behoort bij een bepaalde „weekheid" (rijpingsgraad) een hoger watergehalte per 100gr. droge stof. Door
ontwatering en vooral door de wateronttrekking via de wortels wordt het water irreversibel aan de slappe klei- en
veenlagen onttrokken waardoor ze een stevige consistentie verkrijgen. De wateronttrekking gaat gepaard met volumevermindering, welke des te groter is naarmate het lutum- en/of het organische-stofgehalte hoger is. Hierdoor
ontstaan verticale scheuren, van groot belang voor de waterberging en de doorlatendheid, en er vindt een oppervlakteverlaging plaats, aangeduid als klink (Domingo, 1951 ;Zonneveld, 1956; Zuur, 1958).
Het bodemprofiel van de zeeklei- en rivierkleigronden, waarvan in de legenda niet vermeld is, dat ze slappe lagen
bezitten, is steeds gerijpt en stevig.
Bij goede ontwatering ten behoeve van de akkerbouw en in bodemprofielen zonder bijzondere moeilijkheden vergt
het rijpingsproces een tijdsduur van 25à 50jaar. Door bijzondere omstandigheden kan het rijpingsproces vertraagd
worden (kwel, katteklei).
De buitendijkse gronden zijn meestal fysisch niet-gerijpt door devoortdurende overstromingen. Zeer verbreid zijn de
gevallen, waarbij de bovengrond stevig (fysisch gerijpt) en de ondergrond nog slap (niet-gerijpt) is. Dit vindt men
op grote schaal bij een aantal hoogveen- en dalgronden en bij vele dikke klei-op-veengronden (eenheid 38). Men
gebruikt deze gronden bijna uitsluitend als grasland
XIV EIGENSCHAPPEN VAN DEORGANISCHE STOF IN DE BOVENGROND
In de legenda wordt bij de Veengronden de term verweerd gebruikt. Ter toelichting hierop dient het volgende:
Bij de ontwatering en ontginning van veen treedt in de eerste plaats wateronttrekking ( = fysische rijping, zie par.
XIII) van de bovenste veenlagen op, waarbij tevens de oxydatie van deze lagen een aanvang neemt. Meestal is het
milieu aanvankelijk periodiek nog te nat voor het optreden van belangrijke biologische omzettingen. Dergelijke
fysisch min of meer gerijpte en door oxydatie enigszins aangetaste oppervlakkige veenlagen noemt menverweerde
lagen. Bij een nog betere ontwatering, verder voortschrijdende fysische rijping en dieper doordringende oxydatie,
gaat ook de biologische omzetting van de veenbovengrond een belangrijke rol spelen. Daarbij worden deze veenbovengronden door bodemdieren gehomogeniseerd, waarbij de grovere delen van het oorspronkelijke veen geheel
of grotendeels verdwijnen. Men noemt deze gehomogeniseerde veenbovengronden veraardelagen;zij bezitten steeds
organische stof met gunstige eigenschappen. Wanneer de bovengrond echter niet voldoende intensief biologisch
is omgezet en toch een sterke wateronttrekking optreedt, gaat de bovengrond verturven of irreversibel verdrogen.
In natte perioden wordt dan moeilijk water opgenomen en de herbevochtiging van de grond gaat zeer langzaam.
Zulke veenbovengronden bevatten organische stof met ongunstige eigenschappen.
In gronden met een te natte ligging, waarin het biologisch leven niet op gang kan komen en de slappe bovengronden
zich door onvolledige fysische rijping niet verder dan het stadium van de verwering ontwikkelen, wordt eveneens
gesproken van organische stof met ongunstige eigenschappen.
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Beschrijving van de kaarteenheden

De kaarteenheden zijn beschreven in de volgorde waarin ze op het legendablad voorkomen. Van de kaarteenheden
zijn de oppervlakte 1 en de ligging vermeld; de gronden die er toe behoren worden beschreven naar hun belangrijkste
profieleigenschappen. Hieraan is toegevoegd een vermelding van hun samenhang met gronden van andere kaarteenheden in het landschap. Een korte samenvatting van de landbouwkundige geschiktheid van de gronden volgt
aan het einde van de beschrijving van elke kaarteenheid.
Van een aantal gronden zijn monsters genomen, die door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek
te Oosterbeek werden geanalyseerd. De resultaten zijn bij de beschrijving van de betreffende kaarteenheid vermeld.
Zij hebben betrekking op gronden die representatief zijn voor die welke door de beschreven kaarteenheid worden
voorgesteld. Soms is de hoeveelheid ijzer opgegeven die oplosbaar is in 10% HCl-oplossing. Het verloop van dit
ijzergehalte geeft een nadere verduidelijking van de podzolering en de vorming van gley.
I ZEEKLEIGRONDEN
De Zeekleigronden zijn ontstaan uit aan- en opslibbingen van zee uit: de aanwassenals uitbreidingen van bestaande
afzettingen, de opwassen als eilandvormige delen omgeven door water. In Noordbrabant en Zuid-Holland heten
de afzettingen gorzen, in Zeeland schorren. Men rekent tot de Zeekleigronden alle gronden die onder invloed van
getijdenbewegingen zijn ontstaan in zout, brak of zoet water. Hierbij zij opgemerkt dat niet alle gronden, die zeekleigronden worden genoemd ook kleigronden zijn. In het geval van zeer zandige afzettingen kunnen het gronden
zijn die binnen 120cm geheel of grotendeels uit zand bestaan.
In de mariene afzettingen maakt men onderscheid in oude en jonge zeekleigronden. In Noordbrabant komt alleen
jonge zeeklei voor. Ze is afgezet op veenlagen, alsmede in landschapsdelen, waar het veen was weggeërodeerd, in
dekken, die naar het oosten dunner worden.
Tot dejonge zeekleigronden zijn alle mariene afzettingen gerekend, die vanaf enkele eeuwen voor onze jaartelling
zijn gevormd en die sinds de middeleeuwen zijn bedijkt. De nog niet bedijkte of slechts laag bekade gronden, die bij
vloed nog meer of minder regelmatig overstroomd worden, behoren tot de buitendijkse gronden. Deze recente afzettingen, die voorkomen in landschapsdelen waarin de getijdestromen nog vrij spel hebben, onderscheiden zich
van de ingedijkte gronden door hun totale of gedeeltelijke ongerijptheid en door hun afwijkend hydrologisch regiem.
In het westen en zuidwesten van de provincie iszowel dejonge zeeklei binnendijks als buitendijks afgezet in een zout
milieu. In oostelijke richting wordt het milieu door de toenemende invloed van het zoete rivierwater geleidelijk
brakker (rode bies op de Bodemkaart). De in de Biesbosch en het Land van Heusden en Altena als zeeklei aangegeven sedimenten zijn afgezet in een zoet milieu (blauwe bies).
Dewijze van afzetting van degronden van de Biesbosch en zijn omgeving en het daaruit voortkomende sedimentatiebeeld, dragen nog gedeeltelijk de kenmerken van getijdestromen. Hierdoor hebben deze zoetwaterafzettingen in het
landschap een andere ligging gekregen dan de echte rivierkleigronden, waarmee zij in verschillende eigenschappen
1

De nauwkeurigheid hiervan is,de kaarttechnische vereenvoudigingen buiten beschouwing gelaten, ongeveer 100ha (zieook bijlage 2).
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reeds overeenkomen. De gronden die uit zoete getijdeafzettingen zijn ontstaan worden daarom van deze onderscheiden als estuariumgronden.
Het onderscheid tussen rivierkleiafzettingen en die van zeeklei, beiden in een zoet milieu afgezet, uit zich hierin
dat de mariene gronden grijs van kleur zijn, waarschijnlijk door een lager ijzergehalte en geringere verwering. Doorgaans bezitten zij in de ondergrond minder ijzer in de vorm van roestafzettingen. De rivierkleigronden zijn ook bij
geringe verwering licht bruingrijs tot bruin en sterk kalifixerend. De mariene gronden hebben in hun granulaire
samenstelling een hoger percentage in de zeer fijne zandfracties, daarentegen lagere percentages in de fracties
2-16 mu.
Hoewel tussen de mariene gronden en de gronden van het brakke sedimentatiegebied een grotere mate van overeenstemming bestaat, zijn toch ook hier een aantal verschillen aan te wijzen:
1 mariene gronden afgezet in een zout milieu, hebben in het algemeen een lutum-slibverhouding van 60 à 70. Bij
afzettingen in brak water is deze verhouding lager, 55à 60,zie analyse bij kaarteenheid 41,ensoms < 50.Brakke
afzettingen hebben dus hogere percentages in de fractie 2-16 mu.
2 brakke gronden zijn ook nog kalifixerend. Dit blijkt o.a. uit vergelijking van deanalysecijfers van de voorbeelden
bij de kaarteenheden 7en 8.
3 ten opzichte van de brakwaterafzettingen zijn de in een zout milieu afgezette gronden grijzer. De kleurtoon
varieert van 1,5 à 2,5Y tot 10YR.
4 mogelijk als gevolg van een op een lager niveau beginnende begroeiing zijn in het brakke gebied de profielen
dieper slibhoudend.
In verhouding tot de schorgronden komen in het brakke gebied minder plaatgronden voor. De eerste soort afzettingen hebben in de ondergrond een geleidelijk lichter wordend profiel, delaatste gaan op geringere diepteen doorgaans
met een dunnere overgang in grover zand over. Ook in horizontale richting is bij de afzettingen in een brak sedimentatiemilieu de variatie in profielbouw geringer. Voor dein het algemeen iets zwaardere afzettingen in een brak milieu
kan een dichtere begroeiing tijdens de opslibbing verantwoordelijk zijn geweest.
BUITENDIJKSE

GRONDEN (kaarteenheden 1, 2, 4 en 5)

In deze rubriek zijn samengevoegd alle onbedijkte gronden. Hun proces van opslibbing, dat nog niet door bedijking
werd afgesloten, vindt nog voortgang onder invloed van getijdestromen. De mogelijkheden van een verdere opslibbing worden bepaald door de hoogteligging van de schorren en gorzen t.o.v. degemiddelde hoogwaterlijn. De
aard van de opslibbing is afhankelijk van het feit of ze al of niet begroeid zijn geweest, de zwaarte van het nog te
vormen slibdek wordt beïnvloed door de tegenwoordige begroeiing. Een belangrijke omstandigheid bij het sedimentatieproces is het zoutgehalte van het overstromingswater. In hoofdstuk III is reeds het onderscheid behandeld
tussen het zoute en het brakke en zoete sedimentatiemilieu, in verband met de betekenis, die de vermenging van
fluviatiele bestanddelen in een zout milieu op eigenschappen van de afzettingen hebben. In de Brabantse Biesbosch
hebben we te doen met het onderscheid zoet-brak, in de kustgedeelten van westelijk Noordbrabant met dat van
brak en zout.
Eenheid I. Zondige, weinigof niet geaëreerde, kalkrijke buitendijkse gronden.
Oppervlakte: 2 900ha = 0,6%vandeprovincie
Deze kaarteenheid bevat de vrij lage, zandige afzettingen, welke zijn opgeslibd tot een hoogte tussen de gemiddelde
hoog-enlaagwaterlijn. Deafzettingen zijnfijnzandigen kalkrijk en vanwege hun lage liggingniet ofweiniggeaëreerd.
Zij worden in het algemeen slikken genoemd.
De lage zandige afzettingen van deze kaarteenheid zijn langs het Hollandsch Diep en Volkerak, in respectievelijk
brak en zout millieu, onbegroeid. In de Brabantse Biesbosch, in een zoet sedimentatiegebied, komt er plaatselijk
een vegetatie van biezen op voor. Een eveneens groot onbegroeid gedeelte vormen de slikken van de Oosterschelde
voor Bergen op Zoom.
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Eenheid 2. Weinig of niet geaëreerde, kalkrijke buitendijkse gronden vankleiig zand
tot klei
Oppervlakte: 2000 ha = 0,4%vandeprovincie; 100 ha heeft toevoeging a,
I 800 ha heeft toevoegingb
Deze afzettingen verkeren vanwege een zelfde hoogteligging in dezelfde oxydatietoestand als de gronden van kaarteenheid 1. Door hun slibrijker samenstelling heeft de vegetatie op deze afzettingen wat meer vaste voet gekregen.
In het zoute milieu zijn zebijna nog onbegroeid. Op de meer brakke gorzen begint een voornamelijk uit riet (Phragmites) bestaande vegetatie te verschijnen. Dit is ook het geval op de zoetere afzettingen van de Biesbosch, waar ook
nevenbestanddelen in de begroeiing zijn waar te nemen. De slibdekken zijn niet gerijpt. Zij hebben daardoor tot aan
de oppervlakte hun diep zwarte kleur behouden. De gronden zijn slap door het hoge watergehalte dat aan de kleidelen is gebonden.
Eenheid 4. Ondiep geaëreerde, veelal kalkrijke, buitendijkse gronden van meer dan
80 cm kleiig materiaal op zand
Oppervlakte: 2200 ha = 0,4%vandeprovincie; hiervan heeft I 500 ha toevoeging b;
100 ha heeft toevoeging w
In deze kaarteenheid zijn diep slibhoudende afzettingen ondergebracht. Zij hebben een hoogteligging tot aan de
gemiddelde hoogwaterlijn en zelfs hoger. Ten gevolge van de minder frequente overstromingen zijn in deze gronden
de bovengronden tot maximaal 20 à 30cm geaëreerd en daardoor grijs van kleur. Binnen 80cm wordt geen slibarm
zand aangetroffen. Op de schorren in het westen bestaat de begroeiing uit halophyten, zoals Heen (Scirpus maritimus), op de gorzen uit riet en wilg. De gorzen zijn gelegen in het zoete sedimentatiegebied van de Biesbosch. Naast
een natuurlijke vegetatie treffen we op deze gorzen overwegend kunstmatig aangelegde begreppelde griendbossen
van wilg aan. Soms zijn de gorzen, na omkading, in gebruik genomen als weidepolder.
Eenheid 5. Ondiep geaëreerde, veelal kalkrijke, buitendijkse gronden van minder dan
80 cm kleiig materiaal op zand
Oppervlakte: 400 ha = 0,1% vandeprovincie; hiervan heeft 300 ha toevoeging b
De geringere dikte van het slibhoudende dek in deze eenheid is van grote betekenis voor de vochthuishouding van
de gronden na ontwatering en inklinking, vooral bij diepe grondwaterstanden. Dit is de reden dat deze opwassen
met ondiepe zandondergrond apart werden onderscheiden. Cultuurtechnisch gezien zijn deze opwassen nog niet
rijp voor inpoldering. Het uitblijven van nieuwe opslibbing vanwege een te hoge ligging is de reden, dat men soms
toch tot inpoldering overgaat.
KALKRIJKE EN KALKHOUDENDE JONGE
(kaarteenheden 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16 en 17)

ZEEKLEIGRONDEN

Het eerste onderscheid, dat in dejonge zeekleigronden wordt gemaakt, betreft hun kalkrijkdom vanwege de grote
betekenis, die de kalk heeft voor de structuurstabiliteit van de gronden. Het zeekleigebied van Noordbrabant
bestaat op enkele kleine delen na uit gronden, die in de bovengrond kalkrijk tot kalkhoudend zijn en in de ondergrond kalkrijk.
De gronden zijn verder ingedeeld naar de zwaarte van boven- en ondergrond.
Door de variaties in sedimentatie-omstandigheden komen in het zeekleigebied afzettingen van verschillende zwaarte
voor. Men onderscheidt in dit verband kreekruggen, dit zijn de zandige afzettingen langs de getijdegeulen, die een
overeenkomstige plaats innemen als de stroomruggen in het rivierkleigebied.
Gorsgronden zijn de afzettingen, waarin ook nog het element van stroomsedimentatie aanwezig is. Het zijn de door47

gaans wat zwaardere afzettingen op zandplaten, waarop een groeiende vegetatie het aangevoerde slib van het overstromingswater gevangen heeft. In de lager gelegen onbegroeide sedimentatiegebieden zijn de zwaarste afzettingen
gedeponeerd uit water met de geringste stroomsnelheid. Landschappelijk worden deze laatste afzettingen gerangschikt onder de plaatgronden. Deze hebben een gevarieerde kleisamenstelling doordat hun opslibbing plaatsvond
op onbegroeide zandplaten, waarvan de hoogteligging, dikte en zwaarte van de afzetting heeft beïnvloed.
Eenheid 7. Kalkrijke jonge zeekleigronden, aflopend of homogeen, in kleiig zand en
sterk zandige klei
Oppervlakte: 5500 ha = 1,1 % vandeprovincie; hiervan heeft 4200 ha toevoeging a,
300ha toevoegingb, 200ha heeft toevoeginge, 100haheeft toevoegingm, 300ha heeft
toevoeginguenminder dan 100haheeft toevoeging w
In deze kaarteenheid zijn de zeer lichte schor- en gorsgronden ondergebracht van sterk kleiig zand (8-12% lutum)
en sterk zandige klei (12-17-j% lutum). De lutum-slibverhouding daalt bij deze zandige afzettingen tot de lage waarden tussen 40 en 50. Deze gronden zijn in hun geheel kalkrijk. Het kalkgehalte varieert van 5tot 15%.In de ondergrond is het percentage CaCC>3 meestal enige percenten hoger dan in de enigszins ontkalkte bouwvoor. Met de
toenemende diepte neemt het gehalte aan slib af, zonder dat echter binnen 80 cm slibarm zand voorkomt. Deze
gronden hebben een matig humeuze A-laag tot een diepte van ongeveer 30 cm. Bij gebruik als bouwland ligt het
humusgehalte een paar percenten lager dan wanneer de gronden in grasland liggen.
De gronden van kaarteenheid 7 hebben hun verbreiding voornamelijk in noordwestelijk Noordbrabant als hoge
gorzen. Tussen deze gronden komen ook oeverwallen voor, zoals aan de Steenbergsche Vliet en de Dintel, die als
regel een gelaagde profielopbouw hebben en het lichtst van samenstelling zijn.

TABEL 2. Enige analysegegevens van een profiel onder bouwland in de Nieuwe Zwaluwse Polder (Hooge en Lage Zwaluwe),
kaarteenheid 7

Horizont

Ap
C21g
C22g
C23g
Alb
Dl
D2

diepte
in cm

kleur

0-22
22-46
46-71
71-84
84-90
90-100

zeer donker grijsbruin
donkerbruin
licht grijsbruin
grijsbruin
donker roodbruin
zwart (veraard,
kleiig veen)
zwartbruin
(veenmosveen)

100-

Munsell
notatie

0/
0

0/
10

in % van de
minerale delen
< 16 mu
< 2 mu

pH
(KCl)

CaCOi

humus

10YR 4/2,5
10YR4/3
2,5Y 6/2
2,5Y 5,5/2
7,5YR 4/2,5

7.1
7,4
7,8
7,7
7,4

7.0
9,6
11,7
10,5
2,3

2,9
1,5
1.1
1.2
8,5

11
13
10
13
31

—

—

—

—

—

binnen

l/sl x 100

K-fix.

27
27
23
30
61

40
48
43
43
51

24
24
32
36
36

-

—

—

Landbouwkundige waardering: De gronden van deze eenheid zijn geschikt voor een zware vruchtwisseling. Voor de
teelt van pootaardappelen zijn ze zeer geschikt. Voor tarwe staan ze iets achter bij de zwaardere gronden van kaarteenheid 8. Voor de vlasverbouw bestaat het gevaar voor legering.
Voor grasland zijn deze gronden in de zomer droogtegevoelig.
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Eenheid 8. Kalkrijke jonge zeekleigronden, aflopend of homogeen, in matig zandige
en lichte klei
Oppervlakte: 31400ha = 6,3%vandeprovincie; hiervanheeft 21200ha toevoeginga,
6 500 ha toevoeging b, 2000 ha toevoeging m, 300 ha heeft toevoeging q, 2300 ha
heeft toevoeging u en 2400 ha heeft toevoegingw
De zwaardere gronden van deze kaarteenheid met een lutumgehalte van 17-J—25%en van 25-35% nemen in het
noordwestelijke zeekleigebied de grootste oppervlakte in. In profielopbouw vertonen deze gronden veel overeenkomst met de gronden van kaarteenheid 7. Het humusgehalte van de bouwvoor ligt gemiddeld iets hoger. Dit
bedraagt voor bouwland 2à 3%,voor grasland 10-15%(fig. 14).
TABEL 3. Enigeanalysegegevensvaneen profiel onder bouwland indeOudePrinslandsche Polder (Dinteloord), binnen kaarteenheid8

Horizont

Ap
C21g
C22g
C23
C24g
1

diepte
in cm

kleur

Munsell
notatie

donker grijsbruin
donker grijsbruin
gevlekt
50-80 donker grijsbruin
gevlekt
80-100 licht olijfbruin
100-120 grijs roestig gevlekt
0-30
30-50

pH
(KCl)

%
CaC03

humus

/o

in 0/ van de
10
minerale delen
< 2 mu
< 16 mu

Ijsl x 100

1.5Y4/2

7.2

4,1

2,3

23

34

68

3

10YR 4/2,5

7,5

8,0

1,3

26

39

67

11

10YR 4/2,5
1,5Y 5/3
5Y 6/1

7,5
7,7
7,7

9,7
9,8
S,3

1.2
0.8
1,0

24
23
16

40
34
27

60
68
59

12

nietbepaald

Ten westen van de steilrand tussen Ossendrecht en Steenbergen vallen binnen deze kaarteenheid gronden die
hydrologisch zeer sterk afwijken van de overige jonge zeekleigronden in de provincie. Vanaf het moment van hun
sedimentatie hebben deze afzettingen onder invloed gestaan van drangwater uit het hooggelegen Brabantse plateau.
Deze kwel treedt het sterkst op aan de voet van de steilrand en in de met klei overdektezandopduikingen. Dehier
gelegen gronden hebben een ongerijpte, slappe ondergrond, de bovengronden vertonen een sterk roestbruine kleur.
Plaatselijk staan deze gronden bekend als „klietgronden".
Landbouwkundige waardering: De gronden binnen deze kaarteenheid zijn geschikt voor een zware vruchtwisseling.
De lichtste gronden hebben, evenals die van kaarteenheid 7,een lager produktieniveau. Dit geldt voornamelijk voor
tarwe en vlas. Voor pootaardappelen daarentegen zijn deze lichtere gronden zeer geschikt.
Voor grasland zijn de zwaardere gronden geschikt. De lichtere zijn in de zomer droogtegevoelig.
Eenheid 9. Kalkrijkejonge zeekleigronden, aflopend of homogeen, in zware klei
Oppervlakte: 8 900 ha = 1,8% vandeprovincie; hiervan heeft 1 800 ha toevoeging a,
6 200ha toevoeging b, 500 ha toevoeging m, 400 ha toevoeging q, 600 ha toevoeging u
en400 ha toevoegingw
Zeekleigronden met een bovengrond van zware klei ( > 35% lutum) komen in kleinere oppervlakten voor in de
kuststreek tussen Geertruidenberg en Willemstad. Ook de Biesbosch bestaat voor een groot gedeelte uit deze
gronden. Ze komen in deze beide gebieden in een van elkaar verschillende ligging voor. In westelijk Noordbrabant nemen zij de plaats in van kommen. In de ondergrond komt op een diepte beneden 80 cm regelmatig veen
voor. Op wisselende diepte gaat de zwaardere kleibovengrond van ongeveer 40% lutum over in lichte zavel en
vervolgens in veen.
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K-fix.

_ i

4

FIG. 14. Kaarteenheid< Zware zavelopbroekveen met eenkleiigezandtussenlaag. Memel, westelijk van Terheyden.
(Foto Stichtingvoor Bodemkartering R30-143)
TABEL 4. Enige analysegegevens van een profiel onder bouwland in de Polder Keensche Gorzen (Fijnaart), binnen kaarteenhcid9

Horizont

Ap
C21
C22
C23
C24

diepte
in cm
0-25
25-45
45-75
75-100
100-120

kleur

Munsell
notatie

donker olijfbruingrijs
zeer donker grijsbruin
olijfkleurig grijsbruin
olijfkleurig grijsbruin
grijs-olijfbruin

1.5Y4/2
10YR 4,5/2,5
1,5Y 5/2
l,5Y5/2
5Y5/1

pH

0/
/o

0/

/o

in % van de
minerale delen

(KCl)

CaCOi

humus

< 2 mu

< 16 mu

7,0
7,1
7,1
7,1

4,1
6,4
8,2
9,3

4,3
2,2
1,8
1,7

37
40
46
39

59
68
75
68

"

"

l/s x 100

K-fix.

63
59
61
57

22
31
34
33

'

In het noordelijke en zuidoostelijke gedeelte van de Biesbosch zijn de gronden van kaarteenheid 9 vaak als brede
oeverwallen en gorsgronden ontwikkeld. Daarnaast komen zij hier ook nog voor als zwaardere opvulling van
verlande stroombeddingen, zogenaamde killen. Dat deze gronden van de Biesbosch in een zoeter milieu zijn afgezet
dan die van tabel 4, blijkt uit tabel 5. Alle horizonten hiervan zijn bruiner ontwikkeld.
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TABEL 5. Kleuren van een profiel van een zware kleigrond onder bouwland in de Keizersguldenwaard
(Biesbosch), binnen kaarteenheid 9
diepte in cm

kleur

Munsell notatie

0-30
30-50
50-70
70-80
80-115
> 115

donker bruingrijs
bruingeel
bruingeel
grijsbruin
donker grijsbruin
licht grijsbruin

10YR 4/2,5
10YR 5/3,5
10YR 5/3,5
10YR 5/2
10YR4/2
2,5Y 6/2

Landbouwkundige waardering: De gronden van kaarteenheid 9zijn beperkt geschikt voor een zware vruchtwisseling.
Ze zijn matig geschikt voor vlas, gerst en peulvruchten; het opbrengstniveau van de andere gewassen ligt met uitzondering van de granen onder dat van de beste zeekleigronden van de kaarteenheden 7en 8. Ze vragen extra produktiekosten voor grondbewerking en onkruidbestrijding. De oogstmoeilijkheden maakt ze ook voor hakvruchten
matig geschikt.
Voor grasland zijn ze onbeperkt geschikt.
Eenheid 10. KaJkrijkejonge zeekleigronden van kleiig zand tot klei op een kleiarme
zandondergrond, tussen 50 en 80 beginnend
Oppervlakte: 2600ha = 0,5% vandeprovincie; hiervan heeft 1100ha toevoeging a,
900 ha toevoegingb, en 100ha toevoegingw
Kleigronden van variërende zwaarte in de bovengrond en met een slibarme ondergrond hebben een verspreid voorkomen in het mariene gebied van westelijk Noordbrabant. De gronden hebben een zandondergrond beginnend tussen 50en 80cm - m.v. en behoren tot de plaatgronden. Zij vormen in het landschap eilandvormige delen. Het profiel is in zijn geheel kalkrijk. De bovengrond van het profiel kan in zwaarte variëren van sterk kleiig zand (8-12%
lutum) tot zware klei ( > 35% lutum). Dit laatste komt niet vaak voor. Meestal sluit de zwaarte aan bij die van de
omliggende gorsgronden van de kaarteenheden 7en 8. Het zand in de ondergrond is zeer fijn en heeft een M-cijfer
van circa 85.
Over het algemeen vertoont deze eenheid met toenemende diepte een min of meer geleidelijke afneming van het
lutumgehalte. De diepte, waarop het zand begint, kan op korte afstand sterk wisselen. Ook beneden 80 cm is het
zand niet steeds kleiarm.
1
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Horizont

Ap
C21g
C22g
C23g
G23g

diepte
in cm
0-25
25-40
40-65
65-80
80-120

kleur

Munsell notatie

donker bruingrijs
grijs
grijs
grijs
grijs

2,5Y 4/2
2,5Y 5/2
5Y5/2
2,5Y 5/1
5Y 5/1

0/
/O

pH
(KCl)

CaCOz

humus

7.4
7.6
7,7
8,2
8.3

5.2
9,0
9,4
7,2
7,4

1,8
0,7
0,5
0.2
0.2

/o

in % van de
minerale delen
< 16 mu
< 2 mu
19
12
9
4
6

l/sl x WO

35
24
14
6
8

Landbouwkundige waardering: De gronden van deze kaarteenheid zijn te heterogeen van samenstelling om ze als
groep een geschiktheid toe te kennen. De zwaardere dekken sluiten wat betreft hun geschiktheid en beperkingen aan
bij de kaarteenheden 8en 9, de lichtere dekken bij kaarteenheid 7. Ze zijn wat droogtegevoelig.
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54
50
64
67
75

Eenheid 11. Kalkrijke jonge zeekleigronden van kleiig zand tot klei op een kleiarme
zandondergrond beginnend binnen 50 cm - m.v.
Oppervlakte: 2600ha = 0,5% van de provincie; hiervan heeft 400 ha toevoeging a,
1800ha toevoegingb; 200haheeft toevoegingqeneenkleine 100 haheeft toevoeging w
De gronden van kaarteenheid 11 behoren landschappelijk tot de ondiepe plaatgronden. Zij vertonen in de bovengrond dezelfde variaties als die van kaarteenheid 10. Het kleidek is echter dunner, doordat de kleiarme zandondergrond binnen 50 cm ligt. In profielbouw zijn ze verder gelijk aan de plaatgronden van kaarteenheid 10.
In westelijk Noordbrabant komen de ondiepe plaatgronden voor tussen de Eendracht en de Steenbergsche Vliet,
bij Woensdrecht en Willemstad. In de Brabantse Biesbosch nemen de ondiepe plaatgronden in het midden van het
gebied een belangrijke oppervlakte in. Deze plaatgronden zijn kalkrijk en niet aflopend, omdat de ondergrond vrij
plotseling in los zand overgaat.
Tot deze kaarteenheid zijn door Zonneveld (1960) ook de oevergronden met zandondergrond boven 55cm gerekend.
Deze gronden zijn gelaagd en wel aflopend in zwaarte.

TABEL 7. Enige analysegegevens van een profiel ondei bouwland in de Karnemelkspolder (Gemeente Made en Drimmelen), binnen
kaarteenheid 11

Horizont

Ap
C21g
C22g
C23g

1

diepte
in cm

kleur

0-20
20-30
30-50
50-73

donker grijsbruin
grijsbruin
grijsbruin
grijs

Munsell notatie

10YR 4/2,5
10YR 4,5/2
10YR 4,5/2
2,5Y 5/1

pH
(KCl)

CaCOs

humus

7,6
7,5
7,9
7,8

8,3
12,0
12,6
13,2

2.7
0.9
0,7
0,6

%

/o

in % van de
minerale delen
< 2 mu
< 16 mu
33
20
8
4

l/sl x 100

62
36
191
10

sterk gelaagd, afwisselend bandjes met en zonder lutum. De analyse geeft het resultaat van een mengmonster.

Landbouwkundige waardering: De gronden van deze eenheid zijn geschikt voor rogge, gerst, haver en aardappelen.
Ze zijn matig geschikt voor tarwe en bieten.
Voor grasland zijn ze door hun sterke droogtegevoeligheid weinig geschikt.
Eenheid 13. Kalkrijke jonge zeekleigronden van lichte en matig zware klei op zware
klei, soms met veenbeginnend tussen40 en80 cm
Oppervlakte: 1600 ha = 0,3% vandeprovincie; hiervan heeft 1400 ha toevoeging a,
200 ha toevoeging b en 300 ha toevoegingu
In het westelijke gedeelte van het Land van Altena komen kalkrijke tot kalkarme mariene dekken voor van wisselende dikte en zwaarte op een ondergrond van rivierklei. De gronden vertonen een grote variatie in profielbouw en
samenstelling.
Estuariumdekken van meer dan 60 cm dikte, al of niet op een ondergrond van het oude landschap, zijn gerekend
tot de kaarteenheden 8en 9. Ze zijn in de Biesbosch aangegeven met de toevoeging q voor een oudere ondergrond
van zware klei. De dunnere estuariumdekken van kaarteenheid 13 liggeninhetLand vanAltena opzwarerivierklei
(komklei) en vervolgens op veen. De bovenkant van het oude landschap ligt op een diepte van 20-60 cm. Daar waar
de kleidekken dunner zijn dan 20cm, zijn zij niet meer te onderscheiden. Dergelijke gronden geven landbouwkundig
geen verschil meer met de rivierkleigronden. In de veenondergrond komt mosveen voor. Naar het oosten neemt deze
veensoort in betekenis af en maakt plaats voor broekveen.
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53
56
42
40

Landbouwkundige waardering: Deze gronden zijn in het algemeen geschikt voor zware vruchtwisseling. Ze hebben
beperkingen t.o.v. de bestezeekleigronden door hun gevarieerde vochthuishouding en hun minder gunstige structuur.
Hierdoor zijn zevoor vlas, gerst en peulvruchten beperkt geschikt. Bij de zwaarste gronden in deze groep doen zich
oogstmoeilijkneden voor, waardoor deze beperkt geschikt zijn voor hakvruchten.
In geringe mate zijn de gronden van deze eenheid kalifixerend, hetgeen ze voor aardappelen een beperking in de
geschiktheid oplegt. Voor grasland zijn deze gronden onbeperkt geschikt.
Eenheid 16. Kalkrijke jonge zeekleigronden van matig zandige en lichte klei op zware
klei tussen 60 en 100cmbeginnend
Oppervlakte: 300ha = 0,1%vandeprovincie; degeheleoppervlakte heeft toevoegingb;
een klein gedeelte (minder dan 100ha) heeft toevoegingq
De zwaarte van het estuariumdek is ongeveer 12^-25% lutum. De gronden zijn kalkrijk in de bovengrond. Het
zavelige kleidek varieert in dikte van 25-50cm. De ondergrond bestaat uit komklei en stroomruggrond. De komklei
is kalkloos, de stroomruggronden bevatten wel kalk.
Landbouwkundige waardering: De gronden binnen deze eenheid zijn geschikt voor een beperkte zware vruchtwisseling. Door hun natte ligging, veroorzaakt door de op wisselende diepte voorkomende zware ondergrond, voldoet
de teelt van wintertarwe minder goed. Zomergranen en hakvruchten kunnen wel worden geteeld, alhoewel ook hier
een beperking geldt voor vroeg zaaien. De vochtige ligging is ook de reden, dat bij de hakvruchten het percentage
suikerbieten afneemt en dat van voederbieten toeneemt. De neiging tot vertakken van suikerbieten bij de dunste
estuariumdekken op een zwaardere ondergrond versterkt deze tendens nog.
Voor grasland zijn het redelijk goede gronden waarbij de veevoederkwaliteit van het gras goed is. De grasproduktie
kan gedrukt worden door late groei in het voorjaar en een groeidepressie in de zomer.
Eenheid 17. Kalkrijke jonge zeekleigronden van lichte en matig zware klei op zeer
zware klei tussen 60 en 100cm beginnend
Oppervlakte: 600ha = 0,1%vandeprovincie; degeheleoppervlakte heeft toevoeginga
De overwegend matig zware gronden van kaarteenheid 17zijn in het estuariumdek gedeeltelijk kalkarm. Ze liggen
in het brakke gebied. Evenals de gronden van kaarteenheid 16 met stroomrugklei in de ondergrond, bevatten deze
gronden met een zelfde kleisamenstellingin deondergrond welweer kalk. In dezwaarte van de rivierklei-ondergrond
komen grote verschillen voor. De matig zware stroomruggronden dieinlagen van enkeledm'sdiktetussen estuariumdek en komklei kunnen voorkomen bevatten kalk; de komgronden die eronder voorkomen zijn kalkloos.
Landbouwkundige waardering:De gronden van deze eenheid zijn geschikt voor een beperkte zware vruchtwisseling.
Voor wintertarwe zijn zij door hun natte ligging, veroorzaakt door de op wisselende diepte voorkomende zware
ondergrond, minder geschikt. Zezijn om dezeredenen alleen voor zomergranen en hakvruchten geschikt. Zij hebben
daarbij beperkingen, zodat stagnatie kan optreden bij te vroeg zaaien. Het percentage suikerbieten neemt af, dat
van voederbieten toe.
Voor grasland zijn het redelijk goede gronden met een goede veevoederkwaliteit van het gras. De grasproduktie kan
gedrukt worden door late groei in het voorjaar en een groeidepressie in de zomer.
KALKARME JONGE ZEEKLEIGRONDEN

(kaarteenheden 38 en 41)

In deze kaarteenheden zijn de zware kleigronden op veen ondergebracht van het zee- en rivierkleigebied. In beide
gebieden zijn de kleidekken kalkarm. De samenstelling van de veenondergrond kan wisselen van oligotroof veenmosveen tot zeer eutroof broekveen.
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Eenheid 38. Kalkarme zwarejonge kleigronden op veenbeginnend tussen 40 en80 cm.
Oppervlakte: 4 100ha = 0,8% vandeprovincie; hiervan heeft I 500 ha toevoeging m
De kleigronden van kaarteenheid 38 hebben in het mariene gebied een lutumgehalte van meer dan 35%. Als regel
zijn de onderste kleilagen het zwaarst van samenstelling. Voor het merendeel gaan deze profielen op een diepte van
40 à 80 cm over in veen. De bovenkant van het veen is vaak veraard, doch soms ook als gliede ontwikkeld. De
veenondergrond bestaat bij deze gronden veelal uit veenmosveen met veel lokveen (wollegras). Soms is het riet- of
rietzeggeveen of broekveen.
De meeste gronden van kaarteenheid 38 liggen in westelijk Noordbrabant in het overgangsgebied van het alluviale
gebied naar dezandgronden. Onder Moerdijk en 's Gravenmoer vinden we gebieden met deze profielopbouw, waarvan het ongelijke reliëf duidelijk de sporen van vroegere moernering tezien geeft. Tabel 8geeft enige analysegegevens
van een profiel van deze kaarteenheid.
TABEL 8. Enigeanalysegegevensvaneenprofiel ondergrasland inde NieuweZwaluwsePolder(HoogeenLageZwaluwe)binnen kaart-

eenheid38

Horizont

diepte
in cm

Alpg

0-13

Cllg
C12g

13-25
25-38

C13

38-44

Dl

44-55

D2

55-80
80-100
100-

D3
D4

kleur

zeer donker bruin,
roestbruin gevlekt
lichtgrijs
donker grijs, roestbruin
gevlekt
als vorige laag,
(afgewisseld met dunne,
zwartbruine veenlaagjes)
donker grijsbruin
(kleiig veen veraard)
zwartbruin (veraard veen)
bruin (veenmosveen met lok)
bruin (rietzeggeveen)

in /o van de
minerale delen
< 16 mu
< 2 mu

pH
(KCl)

/o
CaCOi

o/
/o
humus

10YR3/1
10YR6/I

6,2
5,8

0.1
0,1

15,8
4,1

36
34

58
61

62
56

10YR 4/1

5,7

0.1

6,4

36

63

57

—

—

—

—

—

—

—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
-

—
—
—

Munsell
notatie

"

0/

l/sl x 100

"

In het land van Altena liggen gronden van kaarteenheid 38, waarvan de bovengrond de samenstelling heeft van
zware, kalkloze rivierkomklei. Het lutumgehalte van de kleidekken varieert van 45-65%. De veenondergrond van
deze meest westelijk gelegen rivierkleigronden op veen bestaat gedeeltelijk uit veenmosveen en gedeeltelijk uit
elzenbroekveen. Voor zover dezelfde gronden in het Langstraatgebied en in de Maaskant voorkomen, bestaat hun
ondergrond uit broekveen. Dit heeft een groter vermogen om water door te laten dan veenmosveen.
Landbouwkundige waardering: De gronden van deze kaarteenheid hebben een beperktegeschiktheid voor bouwland.
Haver en voederbieten brengen de minste risico's, hoewel hun opbrengst matig is. Debeperkingen liggen in de grove
structuur van de kalkarme zware bovengrond, in de enge mogelijkheden met risico's door weersomstandigheden
bij de grondbewerking, en moeilijkheden bij groei door uitwinteren van granen en bij de oogst door te hoge tarra in
de hakvruchten.
Voor grasland hebben deze gronden een sterk wisselende hoedanigheid. De beste zijn laat, doch met een goede
brutoproduktie.
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Eenheid 41. Complex vankalkrijke tol kalkarme matig zandige klei- tot kleigronden,
op veenbeginnendtussen40 en80cm
Oppervlakte: 800 ha = 0,2% van de provincie; hiervan heeft 400 ha toevoeging m
De klei-op-veengronden van kaarteenheid 41 met een wisselende hoeveelheid kalk in het kleidek, zijn van de kalkarme van kaarteenheid 38 onderscheiden op grond van de kalkhoudendheid en zwaarte van de bovengrond. Deze
matig dikke kleidekken van 40-80 cm dikte, die onder uiteenlopende sedimentatie-omstandigheden zijn gevormd,
zijn in samenstelling meer gevarieerd. Hun lutumgehaltevarieert meestal tussen 11\en 35%.Het kleidek is homogeen
en wordt aan de basis iets lichter. Het kalkgehalte varieert van kalkloos in de bouwvoor en ondergrond tot kalkrijk
in een laag vlak onder de bouwvoor of zode of nog dieper.
In hun landschappelijke ligging komen deze gronden overeen met dievan kaarteenheid 38.Ook in hun samenstelling
wat de veenondergrond betreft, hebben zij overeenkomsten met de kalkarme gronden. Zij behoren voor het merendeel tot komvormige landschapsdelen, waarvan de drainage-omstandigheden minder gunstig zijn. Vandaar, dat
de kleidekken aan de oppervlakte soms een sterk humeuze ontwikkeling hebben en het kalkgehalte van de bovenste
laag door verzuring tot een minimum is teruggelopen.
Tabel 9 geeft enige analysegegevens van een profiel binnen deze kaarteenheid.

TABEL 9. Enige analysegegevens van een profiel binnen kaarteenheid 41

Horizont

diepte
in cm

kleur

Al
C21g
C22g
Dl

0-15
15-30
30-55
55-75

D2

75-

zeer donker grijsbruin
donker grijsbruin
grijsbruin
zwartbruin (veraard veer ,
iets ingedroogd en korrel g)
bruin (rietveen)

in % van de
minerale delen
< 2 mu
< 16 mu

pH
(KCl)

CaCOz

humus

10YR 3,5/2
10YR4/2
10YR 5/1,5

6,5
6,9
7,0

1.0
2,1
7,0

10,9
5,1
4,0

24
25
33

43
44
59

56
57
56

—

—

-

-

—

—

—
—

Munsell
notatie

%

/o

11si x 100

Landbouwkundige waardering:De gronden van deze eenheid zijn niet geschikt voor bouwland. Als graslandgronden
hebben ze een goede brutoproduktie, doch een vochtgevoelige zode. Ze zijn laat in het voorjaar. De kwaliteit van
hetgrasbestand wordt minder bijwateroverlast. De gronden met mosveen in de ondergrond zijn het gevoeligst. De
geringe doorlatendheid van het mosveen veroorzaakt spoedig wateroverlast. Anderzijds lijden deze gronden bij
ontwatering snel aan verdroging door de geringe opdrachtigheid van deze veensoort.
II RIVIERKLEIGRONDEN
De Rivierkleigronden van Noordbrabant behoren tot verschillende landschappen, waarvan het ontstaan samenhangt met het karakter van de rivieren, die het materiaal van de betreffende gronden hebben aangevoerd:
a. hetlandschap van devlechtende rivier gedurende delaatste ijstijd en postglaciale tijd (Wurm)
b. het landschap van de meanderende rivier
c. het landschap van de bedijkte rivier.
Het landschap vande vlechtenderivierligt in oostelijk Noordbrabant langs de Maas. Het strekt zich strookvormig
uit vanaf de Limburgse grens tot aan Grave. De gronden van een dergelijk landschap buiten Noordbrabant zijn
uitvoerig besproken in publikaties van Koenigs (1949), Schelling (1949), en Pons (1957). Het gebied bestaat in beginsel uit een groot aantal zandbankvormige afzettingen, die in het jongste stadium van opslibbing overdekt zijn
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met fijner, slibrijker materiaal. De afzettingen worden gescheiden door geulvormige laagten, waarin zware kleigronden voorkomen.
De gronden van dit landschap dragen in bovengenoemde publikaties de naam rivierleemgronden. Van den Broek
(1956) heeft in navolging van de samenstellers van de oude geologische kaart hiervoor de naam rivierterrasgronden
voorgesteld. Indezeverhandeling worden zij beschreven onder het hoofd ouderivierkleigronden. Hun ouderdom blijkt
uit een combinatie van omstandigheden: de aard van het bodemmateriaal, de ligging op andere geologische afzettingen en de bodemvorming, die de hierop voorkomende gronden hebben ondergaan.
Het landschapvande meanderende rivierin Noordbrabant is bekend geworden door de publikaties van Van Diepen
(1949, 1954), Sonneveld (1958). Het bestaat uit twee delen van zeer uiteenlopende aard. Het eerste omvat de stroomruggronden, het tweede de komgronden. De stroomruggen liggen langs de oude enjongere verlande rivierbeddingen
en langs de bestaande rivieren. Door de zandiger samenstelling in één of meer lagen van het profiel en hun relatief
hogere ligging hebben deze gronden een veel betere natuurlijke ontwatering dan de komgronden die uit zeer zware
klei bestaan. Deze laatste vormen depressies tussen de stroomruggen, zoals in het westelijke rivierkleigebied (Land
van Altena) of tussen stroomruggen en hogere zandgronden in het gebied van de Maaskant en de Langstraat. De
kalkloosheid van de meeste Maaskantse stroomruggronden is hiervoor al ter sprake gebracht. Op de Bodemkaart
zijn deze als een aparte groep onderscheiden. Minder gunstige structuureigenschappen en een andere profielontwikkeling hangen samen met deze armoede.
Het landschap vande bedijkte rivierverschilt van het natuurlijke in ontwateringstoestand. Door de bedijking is het
opslibbingsproces kunstmatig in andere banen geleid. Dit heeft aanleiding gegeven tot het ontstaan van uiterwaarden en overslaggronden. De kaarteenheden, die hierop betrekking hebben, worden beschreven in par. VI.
Een naar zijn wijze van ontstaan geheel ander type rivierkleilandschap is dat van de getijderivieren. Hiertoe behoort
het gebied van de Brabantse Biesbosch, dat werd beschreven door Zonneveld (1960). De gronden van het Biesboschlandschap zijn afgezet in het estuariumgebied langs getijdestromen en vertonen daardoor de profielopbouw
van zeekleigronden, hoewel het bodemmateriaal van fluviatiele herkomst is. Voor meer gegevens over de Biesbosch
zij verwezen naar par. I en hoofdstuk II.
Op de overgang van het natuurlijke rivierkleilandschap in engere zin en het estuariumgebied komen uitgestrekte
veenlagen voor in kommen. In Noordbrabant zijn deze bedekt door kleilagen van wisselende dikte. De rivieren hebben hier oeverwallen gevormd, die zich in westelijke richting versmallen en op een zandondergrond zijn ontstaan.
Door deinklinking van het veen zijn de stroomruggen met een geprononceerder ligging van ruggen in het landschap
naar voren gekomen.
De venen zijn met kleidekken van verschillende samenstelling overdekt. Derhalve werden zij beschreven in par. I
van dit hoofdstuk als het estuariumdekken zijn die tot dejonge zeekleigronden behoren, en in par. III als het veengronden betreft zonder kleidek. De met rivierklei bedekte venen worden in deze paragraaf besproken.
KALKRUKE EN KALKHOUDENDE JONGE
RIVIERKLEIGRONDEN;
SOMS ONDIEP KALKARM (kaarteenheden 65, 66 en 67)
Deze rivierkleigronden komen voor ten westen van 's-Hertogenbosch (Land van Heusden en Altena). In westelijke
richting neemt de kalkrijkdom geleidelijk toe. Dit begint reeds langs het Maastraject Alem - 's-Hertogenbosch met
kalkhoudende horizonten op wisselende diepte in de ondergrond. Tussen 's-Hertogenbosch en Heusden is er een
afwisseling van dergelijke gronden met andere, die van bovenaf kalkhoudend zijn.
Kenmerkend voor de opbouw van de stroomruggronden is, dat zij ergens in het profiel uit zandige lagen zijn opgebouwd. De meeste zandige lagen komen voornamelijk in de ondergrond voor tussen 80 en 100 cm. Op deze diepte
gaan de profielen geleidelijk over in fijn tot matig grof slibarm rivierzand. Plaatselijk komen op geringere diepte
zandige afzettingen voor op stroken onder kleidekken van nog wisselende zwaarte. Vanwege hun verdrogende
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invloed op gewassen staan deze gronden met los zand hoog in het profiel bekend als „heibanen".
Door hun betrekkelijk hoge ligging en dus gunstige drainagetoestand zijn de stroomruggronden in het algemeen
over enige diepte ontwikkeld tot bruine profielen. Deze bruine kleuren zijn het gevolg van een innige vermenging
van klei-humus en ijzer door het dierlijk leven, dat in deze gronden zeer actiefis en ten dele kenmerkend isvoor hun
natuurlijke vruchtbaarheid. De overgang van de bruine bovengrond naar grijs gereduceerd zand bestaat uit bruingrijs materiaal waarin kleine roestbruine vlekken optreden, die in de bovenste grijze horizonten nog wat in aantal
en grootte toenemen, naast donkerbruine zwarte spikkels of vlekken. In de samenstelling van deze laatste vlekken
wordteen percentage mangaan aangetroffen.
De humuspercentages van deze gronden zijn over het algemeen laag, wat kenmerkend is voor hun grote biologische
activiteit. Van ca. 2 | à 3 % in debouwvoor nemen de percentages daaronder snel af tot \% in delichtbruine en bruingrijze ondergrond.
Stroomruggronden, die al eeuwen in bouwland hebben gelegen, verschillen door een wat lager humusgehalte en een
vale asgrauwe kleur van de bouwvoor van dejongere bouwlandgronden. Binnen deze oudere cultuurbouwlanden
worden als regel ook de oudste cultuurgronden aangetroffen, die in het rivierkleilandschap voorkomen. Dezezijn van
prehistorische en vroeghistorische ouderdom. Omdat zij doorgaans ook vele sporen van bewoning dragen, waarmee
een nog donkerder asgrauwe kleur en fosfaatophoping in de diepere ondergrond samenhangen, hebben deze laatste
gronden de naam „oude bewoningsgrond" gekregen. Vanwege de kleine oppervlakten, waarin zij voorkomen, zijn
ze in een gedeelte van het Brabantse rivierkleigebied niet op de Bodemkaart vermeld.
Eenheid 65. Associatie van middelhoge en hoge, kalkrijke jonge rivierkleigronden in
kleiig zand ensterk zandigeklei, met eenaflopendofhomogeenprofiel; ondiep kalkarm.
Oppervlakte: 600 ha = 0,1 % vandeprovincie
De gronden van deze kaarteenheid worden naar hun zwaarte tot de oevergronden gerekend, die Pons (1957) in het
Land van Maas en Waal onderscheidde. Het lutumgehalte van de oevergronden ligt meestal tussen 10 en 20%.
De Noordbrabantse gronden in het westen - het Land van Altena - verschillen van de oevergronden in het oostelijke
rivierkleigebied door hun hogere gehalte aan fijn zand (Sonneveld, 1958). Dit fijne zand sluit in zijn korrelgroottesamenstelling nauw aan bij de zandfractie van lössmateriaal. De bovengrond van deze fijnzandige oevergronden is
door uitspoeling zijn kalk voor een groot deel verloren. In de ondergrond is het slibarme zand nog kalkrijk.
Landbouwkundige waardering: De mogelijkheden van deze gronden voor de landbouw zijn beperkt door hun min
of meer verdrogende eigenschappen. Ze liggen hoog en hebben door hun sterk zandige samenstelling een te gering
vochtbergend vermogen. Ze zijn geschikt voor vroeg rijpende gewassen zoals rogge, gerst, haver en aardappelen,
echter matig geschikt voor tarwe en bieten.
Voor grasland zijn zeweiniggeschikt, aangezien zein perioden van geringe neerslag al gauw te droog worden. Niettemin zijn ze als zodanig in gebruik als vroeg-producerende graslandgronden bij het bedrijf.
Eenheid 66. Associatie van middelhoge en hoge, kalkrijke jonge rivierkleigronden in
matig zandige en lichteklei met eenaflopend of homogeenprofiel
Oppervlakte: 4 100 ha = 0,8% van de provincie; hiervan heeft 700 ha toevoeging w
De belangrijkste verschillen met de gronden van de voorgaande kaarteenheid liggen in het hogere lutumgehalte.
Dezwaarte van de bovengrond kan nogsterk wisselen. De profielopbouw van dezegronden isdoorgaans zeer gunstig
omdat zij naar onderen geleidelijk lichter van samenstelling worden en pas op een diepte van 120 cm overgaan in
los zand.
De bovengrond kan zowel kalkloos als kalkhoudend zijn; de ondergrond is meestal kalkhoudend tot kalkrijk. De
jongere stroomruggen van de Nieuwe Maaszijn minder diep ontkalkt dan degronden langsde oudere stroomstelsels.
Onderbrekingen door kalkarme lagen in het profiel komen voor waar oudere afzettingen, die reeds oppervlakkig
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FIG. 15. Kaarteenheid66.
Grofzatidige stroomritgklei met
kniimelige structuur, op een
ondergrond van zand en fijnzandige komklei, die resp. op 50
en 95 cm beginnen. Luisbroek,
ten noorden van Vlijmen.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R30-144)

ontkalkt waren, zijn overdekt door jonger kalkrijk materiaal (fig. 15).
De bruine kleur van deze zwaardere stroomruggronden is gewoonlijk lichter dan van de zandige oevergronden en
minder diep doorlopend. De afzettingen liggen gemiddeld ook ietslager. Door het hogere lutumgehalte ishet vochtbindend vermogen groter. De aëratie van de ondergrond is geringer, hetgeen de afzetting van ijzer en mangaan in
de hand werkt. De diepte, waarop ijzer en mangaan in de kleur van de horizonten gaan domineren, is echter nog
zo groot, dat men van een zeer goede aëratie van deze gronden kan spreken. Opvallend in dit verband is wel, dat de
zachte structuurelementen een grote poreuziteit vertonen, die door de biologische werking in stand wordt gehouden.
Landbouwkundige waardering: Deze gronden bieden een zeer ruime gewassenkeuze. Zij zijn enigszins beperkt door
hun minder gelijkmatige samenstelling. Ook hun hoogteligging t.o.v. het grondwater is gevarieerd. Zij neigen tot
kalifixatie, vooral de zwaardere, hetgeen in het bijzonder bij het telen van aardappelen moeilijkheden oplevert.
Voor grasland hebben deze gronden geen beperking in hun geschiktheid.
Eenheid 67. Associatie van middelhoge en hoge kalkrijke jonge rivierkleigronden in
zandige en lichte klei, op eenondergrond vankalkarme zware klei.
Oppervlakte: 1900 ha = 0,4%vandeprovincie
De dekken \an stroomrugklei op een zwaardere ondergrond variëren bij deze gronden van 30 tot 60 cm dikte. Hun
gehalte aan lutum kan uiteenlopen van ca. 20 tot 35%. De ondergrond van dit stroomrugtype bestaat gewoonlijk
uit komklei.
De kalkrijkdom van deze gronden ligt lager dan van de stroomruggen op een zandondergrond. Het geringe kalkgehalte van de bovenliggende stroomrugklei gaat vrijwel samen met zijn lage ligging en slechte drainage. De kalkarmoede van de zware ondergrond is kenmerkend voor komkleiafzettingen.
De drainagemogelijkheden van de stroom-op-komgronden zijn door de slechte doorlatendheid van de komkleiondergrond vaak bijzonder klein. Dit uit zich in de ondiep doorgaande bruine kleuren. Soms is het stroomkleidek
alleen maar bruingrijs. Bij een natte ligging blijft de sterke ontwikkeling van ijzer- en mangaanafzettingen uit. Deze
vorming beperkt zich dan tot een roestige horizont op de overgang van de stroomrugklei naar de zware kleiondergrond.
Landbouwkundige waardering:Deze gronden zijn bijna alleen geschikt voor de verbouw van granen en hakvruchtenWintertarwe voldoet minder goed door de natte ligging. Bij de vroegst gezaaide zomergewassen treedt stagnatie opSuikerbieten hebben een minder groot aandeel in de vruchtwisseling, voederbieten daarentegen een groter dan op de
betere kleigronden. De beperkende factor is de moeilijke ontwatering door de sterk wisselende zwaarte en de gevarieerde hoogteligging. Het zijn redelijk goede graslandgronden; het gras heeft een goede veevoederkwaliteit. De
brutoproduktie kan gedrukt worden door de late groei in het voorjaar en een groeidepressie in de zomer.
KALKARME JONGE RIVIERKLEIGRONDEN;
KALKHOUDEND
(kaarteenheden 68, 69, 71,72 en 73)

SOMS BENEDEN

50 CM

Kalkarme rivierkleigronden beslaan ongeveer de helft van de oppervlakte van het Brabantse rivierkleigebied.
Hieronder komen ook stroomruggronden voor.
Kalkarme stroomruggronden liggen voornamelijk in het Maaskantgebied. Zoals reeds hiervoor uiteengezet, zou dit
verband houden metdeontkalkende werkingvan het zurePeelwater,dat opverschillende plaatsen beneden Roermond
werd afgevoerd naar de Maas. Zoals uit de omschrijving van de kaarteenheden in de legenda blijkt, komen in deze
stroomruggronden gelijke onderscheidingen naar zwaarte voor als in het kalkrijke rivierkleilandschap.
Een groep zware kalkarme rivierkleigronden vormen de komgronden. Deze gronden zijn van nature kalkarm afgezet
en zijn dus met hun ligging niet aan de kalkrijkdom van bepaalde rivierkleilandschappen gebonden. In lagere land59

schapsdelen komen zij verspreid voor over het gehele rivierkleigebied, al nemen zij ook weer in dat van de Maaskant
de belangrijkste plaats in.
Eenheid 68. Associatie van lage en middelhoge, kalkarme jonge rivierkleigronden in
zware klei met een aflopendprofiel
Oppervlakte: 400 ha = 0,1%vandeprovincie
De kalkarme gronden van deze associatie komen voor in het Land van Altena. Hun ondergrond bestaat uitstroomrugklei van wisselende zwaarte. Deze lichtere klei gaat van kalkhoudend over in kalkrijk en neemt als regel met de
diepte in zwaarte af. Hun bovengrond bestaat uit komklei, doch deze behoort doorgaans niet tot de groep van de
allerzwaarste kleiafzettingen (35-50%lutum). Deafgedekte stroomruggen hebben een wat hogereliggingten opzichte
van hun omgeving waar de allerzwaarste komgronden worden aangetroffen. Door hun gunstige positie voor de
oppervlakkige ontwatering zijn de gronden over enige dm's diepte bruin van kleur. De gronden met een komkleidek
dunner dan 60 cm werden door Sonneveld (1958) nog als vrij gunstig beschouwd. Zij hebben nog ongeveer het
karakter van zware stroomrugklei met een doorlatende ondergrond. Bij de gronden met komkleidekken dikker dan
60 cm beginnen de eigenschappen van zware kleiprofielen te overheersen.
Over het algemeen steken ook de profieleigenschappen van deze laatste gronden nog gunstig af bij die van de hieronder te bespreken zware kleigronden van kaarteenheid 69. De oorzaak hiervan is een betere oppervlakkige en
interne drainage.
TABEL 10. Enige analysegegevens van een komkleigrond binnen kaarteenheid 68
Horizont

diepte

kleur

pH (w)

/o

in cm
Alg

0-10

ACg
Clg
Alb
ACb
Cb
D

10-19
19-44
44-63
63-67
67-87
87-95

»
humus

zeer donker grijs
(met roest)
donker grijsblauw
blauwgrijs (roestig)
blauwzwart (2e laklaag)
donker grijs
zeer donker grijs
grijs

5,5
6.0
6.1
6,1
6,1
5,8
4,7

13
4,0
2,8
4,8
4.S
3,1
1,4

< 2

68
65
67
78
76
19
10

in % van de minerale delen
2-16
16-50
50-105

28
31
29
19,5
17
5,5
3

3
3.5
4
1
1
5.5
5

in mu
105-150

—
—

—
—
—
—

—
—
—
—
—

8
9,5

21
24

41,5
49

0,5
0,5
0,5

Landbouwkundige waardering: De gronden met kleidekken dunner dan 60 cm zijn nog voor de meeste akkerbouwteelten te gebruiken. Behalve voor koolzaad zijn ze weinig geschikt voor handelsgewassen. Er worden hoge eisen
gesteld aan degrondbewerking, die bij minder gunstig weer tamelijk grote moeilijkheden ondervindt door de zwaarte
en kalkarmoede van de gronden. Voor de fruitteelt leveren ze minder teeltmoeilijkheden op omdat boomgewassen
dieper wortelen en daardoor gemakkelijker bodemlagen bereiken met een hoger kalkgehalte. Voor grasland bieden
deze gronden goede produktiemogelijkheden.
De gronden met dikkere kleidekken zijn in hun mogelijkheden voor de akkerbouw beperkt tot voorjaarsgewassen.
Dit zijn in hoofdzaak granen, voederbieten en zomerkoolzaad. Voor suikerbieten en aardappelen die hogere eisen
stellen aan de bouwvoorstructuur zijn zeminder geschikt. Ook voor defruitteelt zijn zeweinig geschikt. Het grasland
op deze gronden is minder producerend, onder meer door een latere ontwikkeling in het voorjaar.

6(1

> 150

Eenheid 69. Associatie van lage en middelhoge, kalkarme jonge rivierkleigronden in
zware klei met een homogeenprofiel
Oppervlakte: 5800 ha = 1,2%vandeprovincie; hiervan heeft I 400 ha toevoeging m,
I 900ha toevoeging u, 100ha toevoegingw
In deze kaarteenheid zijn de komgronden ondergebracht (fig. 16). Het lutumgehalte van deze kleigronden varieert
van 40-70%, het gehalte aan slib 65-95%. Bij de overgang van stroomruggronden naar deze gronden is in het
Maaskantgebied de grens gelegd bij 40% lutum. De lichtste varianten in de komgronden hebben een slibgehalte van
maximaal 75%.Zij sluiten in profielontwikkeling nogaan bij de stroomruggronden door hun grijze kleuren en doordat ze een bijmenging van fijn zand in de ondergrond hebben. In het Maaskantgebied hebben deze iets fijnzandige
komgronden een veel geringere verbreiding dan in het westelijke rivierkleigebied. Van de zwaardere komkleien is de
kleur blauwgrijs en grijsblauw; in geaëreerde horizonten veranderen dezein grijze kleuren met roestvlekken van ijzer.
Vaak treft men op een diepte van 35 à 60 cm donkerder gekleurde horizonten aan vangrijsblauweroestarmereklei,
die men laklagen noemt. Het zijn de zwaarste horizonten van het komkleiprofiel. Komgronden, gelegen aan de periferie van het eigenlijke rivierkleigebied, nemen in dikte afen gaan in de ondergrond over in veen, venigzand of zand.
Langs de zandgebieden zijn de veenlagen dun (30-50 cm) en behouden de komkleien nog een dikte van meer dan
80cm. Inhet Land van Altena bereiken de veenlagen een dikte van 1 men meer. De komkleidekken wiggenhierop uit
in lagen van enkele dm's dikte.
Door hun lage ligging misten de komgronden tot voor kort een behoorlijke afwatering. De overwegend natte ligging
van deze gronden uit zich in de profielontwikkeling: o.a. in de roestbruine afzettingen van ijzer in horizonten op verschillende diepte. De hoogste zwak fijnzandhoudende komgronden zijn in het zodeprofiel nog grijsbruin tot bruin
van kleur, de zwaarste bruingrijs. Bij lagere ligging wordt de dikte van dit humeuze profieldeel geringer en tegelijk
donkerder van kleur. De blauwgrijze klei met aan de bovenkant een roestig gevlekte horizont verschijnt dan steeds
hoger inhet profiel. Komgronden metlaklagen bevatten een tweederoestige horizont aan deonderkant van dezelaag.
Deze is fossiel en treedt meestal op in een laag van grijze klei, de vroegere geaëreerde zone.
De komgronden hebben van nature een laag kalkgehalte. Alleen op de laagste en natste delen konden door de
huisjes van moerasslakjes kalkhoudende bovengronden ontstaan. Deze kalkarmoede in het algemeen is voor een
gedeelte oorzaak van de slechte structuur van komklei. Komkleien hebben door hun hoog gehalte aan lutum de
eigenschap sterk te zwellen en te krimpen. Het krimpvolume bedraagt bij volledige uitdroging 20 à 25%. De afwisselende volumeverandering oefent om beurten een samenpersing uit op de kleidelen en een verbrokkeling. Hierdoor zijn op enige diepte dichte structuuraggregaten ontstaan, die afgerond-blokkig en scherp-blokkig zijn. De
periodiek minder sterk uitgedroogde diepere ondergrond vertoont grove prismavormige structuurelementen, gelijkend op bazaltblokken.
De bovengrond heeft eveneens slechte structuureigenschappen. Het humeuze zodeprofiel van oude komgraslanden
bevat 10à 20% humus. De klei isdoor dit hoge humusgehalte uiteengevallen in kleine vaste korrels met een donkergrijze tot bruine kleur. In bouwland lopen de humuscijfers terug tot 5à 1\%- De kleibouwvoor neemt op het oog een
mooie bruine kleur aan. Deze is echter niet van de humus, maar van het ijzer. De afzonderlijke, scherphoekige,
kluitvormige structuurelementjes zijn dan aan het oppervlak bruin van het ijzer en op het breukvlak grijs.
TABEL

11. Enige analysegegevens van een komklei

Horizo nr

Ap
Cllg
C12g
C13g
C14g

diepte
in cm

kleur

0-10
10-30
30-65
65-95
95-120

donkergrijs
grijs
lichtgrijs
grijs
lichtgrijs

Munsell
notatie
10YR 4,5/1
10YR 5/1,5
5Y6/1
5Y 5,5/1
5Y6/1

grond bir nen kaarteenheid 69
pH
(KCl)
5.6
5,1
5,3
5.2
4.7

/o

o/
/o

CaCOs

humus

<2

2-16

0.1

11,3
3,7
2.5
1,5
2.3

42
44
36
36
55

30
31
33
34
23

—
0,1

—
~

61

in % van de minerale delen in mu
16-50 50-105 105-150 >150
24
23
13
27
13

1
1
1
1
3,5

1
0,5
1
1
3

1
1
1,5
1
1.5

FeiOi
5,88
6,01
6,17
6,39
4,55

FIG. 16. Kaarteenheid 69. Komkleigrond met een tot fijn gruis
ingedroogde kleibovengrond met
zwak ontwikkelde graszode, overgaand in een ondergrond met
grove prismastructuur. Luishroek,
ten noorden van Vlijmen.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R30-145)
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Landbouwkundige waardering:Deze gronden zijn door hun kalkarmoede en zwaarte slechts geschikt voor gewassen
die weinig nadeel ondervinden van een grove bouwvoorstructuur, zoals haver en voederbieten. De produktiemogelijkheid wordt ruimer als een zandiger dek op de zware klei voorkomt.
Door de relatief geringe hoeveelheid beschikbaar vocht vertoont de grasgroei in regenarme zomers een langdurige
stilstand na het hooien. Debeste hebben een goede brutoproduktie maarzijn laat; de natte gronden van deze eenheid
geven lage bruto-opbrengsten. De produktiemogelijkheden worden ruimer als er doorlatend broekveen onder het
komkleidek voorkomt hetgeen een betere voorjaarsontwatering teweegbrengt. In de zomer blijft door een grotere
opdrachtigheid het kleidek in een betere vochttoestand. Bij een ondiepe zandondergrond hebben ze eveneens een
betere drainage en zijn ze vroeger.
Eenheid 71. Associatie van middelhoge en hoge, kalkarme jonge rivierkleigronden in
kleiig zand ensterk zandige klei met een aflopendof homogeenprofiel
Oppervlakte: 600 ha = 0,1% vandeprovincie; ca. 100ha hiervan heeft toevoegingw
Hoewel deze gronden naar hun ligging t.o.v. de tegenwoordige rivier (vóór de kanalisatie) dezelfde plaats innemen
als de lichte, kalkrijke fijnzandige stroomruggronden van kaarteenheid 65 in het Land van Heusden en Altena,
verschillen zij van deze laatste door hun kalkarmoede, alsmede door hun mechanische samenstelling en bodemvorming. Deze gronden zijn sterk grofzandig en hebben een M50 van 200 mu. Qua profielontwikkeling en ook qua
ouderdom lijken ze veel op de lichte grofzandige afzettingen van het oude rivierkleilandschap stroomopwaarts
(Land van Cuyk). Er tussen liggen echter ook jongere van Romeinse ouderdom.
Degrofzandige afzettingen van kaarteenheid 71worden pedogenetisch naarhunjongsteprofielontwikkeling gerekend
tot de humusijzerpodzolen. Een donker bruingrijs humeus dek rust op een grijsbruine ijzerrijke ondergrond, die
bovenin enige bruine humus bevat (B-laag van de humusijzerpodzol). Deze laag gaat via een grijze horizont over in
roodbruine horizonten vanwege het met de diepte nog meer toenemen van ijzer en soms ook iets klei. In de kleiarmste gronden treden hieronder roodbruine ijzerbanden op die te zamen met de bovenliggende accumulatiehorizont
van ijzer de B-laag vormen van een klei-ijzerpodzol. Doordat deze oevergronden voorkomen bij een hoge en middelhoge ligging ishet moedermateriaal van de ondergrond respectievelijk geelbruin (C-laag) of grijs van kleur (Cg-laag).
Ondanks hun lichte samenstelling hebben deze oevergronden door de kleibijmenging de neiging tot slempen.
Grondbewerking en uitdroging van de bovengrond veroorzaakt de vorming van grove scherphoekige kluiten. Aan
deze geringe structuurstabiliteit is het eveneens toe te schrijven dat de niet geroerde ondergrond zich moeilijk laat
bewerken vanwege de cementerende werking van de klei. In uitgedroogde toestand wordt deze namelijk steenhard.
TABEL 12. Enige analysegegevens van een kalkarme stroomruggrond met lichte bijmenging van overslag in de bouwvoor bij Lithoyen
(De Eng), binnen kaarteenheid 71
Horizont

A
AC

pils
C12g

diepte
in cm

pH
(KCl)

kleur

0-30
30-65
65-85

grijsbruin
bruingrijs
lichtgrijs (zwak roestig
r Mn-concr.)
85-100 lichtgrijs (zwak roestig)

0/
/o

CaC03

/o

humus

<2

in % van de minerale delen
50-105
2-16
16-50

in mu
105-150

5,9
6.0

—

2,3
1.3

14
15

14,5
18,5

30
39

8
8,5

6
4,5

6,6
6,9

0,1
0.2

0,9
0,9

29
30

26
25,5

37
35

4
4

1
2

Landbouwkundige waardering: De mogelijkheden van deze gronden zijn beperkt door de vrij grote verdrogingskansen. Zij liggen hoog boven het grondwater en hebben een te gering vochtbergend vermogen. Met succes kunnen
gewassen verbouwd worden die geen hoge eisen aan de vochtvoorziening stellen, dus rogge, gerst, haver en aardappelen. Hoewel deze gronden voor tarwe en bieten maar matig geschikt zijn, worden die gewassen er vrij veel op
geteeld. Voor blijvend grasland zijn deze gronden weinig geschikt.
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> 150
27,5
13,5
2,5
3,5

Eenheid 72. Associatie van middelhoge en hoge, kalkarme jonge rivierkleigronden in
matig zandige enlichteklei, met een aflopendof homogeenprofiel
Oppervlakte: 6200 ha = 1,2% vandeprovincie; hiervan heeft 2 900 ha toevoeging w
In principe zijn dezegronden dekalkarme varianten van dievan kaarteenheid 66in het Land van Heusden en Altena.
Het merendeel van deze gronden komt dan ook in mechanische samenstelling met de kalkrijke overeen. De zandcomponent van deze gronden bestaat uit meerdere fracties van uiterst fijn en zeerfijn zand.
Door hun kalkarmoede hebben deze fijnzandige gronden een duidelijker profielontwikkeling dan de kalkrijke. Ze
bevatten in de ondergrond een grotere hoeveelheid ijzer en mangaan in de vorm van roestbruine en zwartbruine
vlekken. Door de vroegere natuurlijke vegetatie zijn op deze afzettingen bruine bosgronden ontstaan. Als kenmerk
hebben deze gronden een laag humusgehalte, een relatief hoog gehalte aan ijzer en felle kleuren in het profiel. Ook
de bovengrond isvoornamelijk door ijzer bruin gekleurd. Hierin ishet ijzer niet gepodzoleerd. De bruine ijzerkleuren
in deze kalkloze gronden tenderen in de bovengrond naar roodbruin, in de ondergrond naar oker. In de lutumrijkere
afzettingen komen veelvuldig afzettingen voor van steenharde concreties van ijzer en mangaan. Deze dragen de
naam hagelkorrels.
Het merendeel van de kalkarme uiterwaardgronden langs het Maaskantgebied isingedeeld bij de gronden van kaarteenheid 72.Zij verschillen van de binnendijkse gronden door bruinere kleuren, hoewel zijlagere ijzergehalten hebben.
In hun ondergrond is minder wortelroest ontwikkeld, daarom neemt bij deze gronden het ijzergehalte met de diepte
af. Dit gaat gepaard met het voorkomen van geringe hoeveelheden kalk en dus een wat hogere pH.
De kalkloosheid van deze Maasgronden maakt dat zij, wat de structuur betreft, achter staan bij de kalkrijke. De
gemiddelde pH van de bovengrond ligt tussen 5,5 en 6,0, die van de ondergrond binnen 6,0 en 7,0. Voor de goede
kalkrijke gronden ligtdit traject tussen 7,0en 8,0. De Maasgronden hebben daardoor een labielere structuur, hetgeen
zich onder meer uit in verslemping, stugger zijn bij bewerking en vaster zijn in de ondergrond. De drainage en de
beworteling ondervinden hiervan dan ook een zekere hinder.
In het oostelijke Maaskantgebied tussen Oss en Ravenstein komt een groep stroomruggronden voor met een grofzandige samenstelling. Omdat deze een te hoog lutumgehalte hebben voor de grofzandige oevergronden zijn zij
ondergebracht in kaarteenheid 72. Uit hun korrelgrootteverdeling blijkt, dat de zandcomponent tweetoppig is. De
gevormde stroomruggronden zijn afgezet in de nabijheid van de hogere zandgronden en werden daardoor vermengd
met dekzand. De structuurkwaliteiten van deze gronden liggen door het grove zand nog weer lager dan die van de
fijnzandige stroomruggen. Tevens is hierop van invloed hun middelhoge en lage ligging, waardoor de profielen van
deze gronden gedeeltelijk tot die van bruine gleygronden zijn ontwikkeld.
TABEL 13. Enige analysegegevens van een binnendijks gelegen stroomruggrond bestaande uit zandige tot lichte klei bij Lith, binnen
kaarteenheid 72
Horizont

Ap
Cll
C12
Cl 3

diepte
in cm
0-27
27-40
40-80
80-100

kleur

donkerbruin
licht grijsbruin
licht grijsbruin
grijs

Munsell
notatie
10YR4/3
2,5Y 6/2
2,5Y 6/2
2,5Y 6/1
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pH
(KCl)
4,8
4,6
4,6
4,9

CaCOt

umus

<2

3,8
1,3
1,1
0.8

26
26
28
26

in % van de minerale delen in mu
2-16
16-50 50-105 105-150 > 150
22
23
26
23

43
44
39
43

5
3,5
3
4,5

2
1,5
1,5
1,5

2,5
3
3
2.5

FeiO?,

4,98
5,74
6,44
5,64

TABEL 14. Enige analysegegevens van een buitendijks gelegen stroomruggrond bestaande uit zandige tot lichte klei bij Empel, binnen kaarteenheid 72 (uiterwaardgrond).
Horizont

Ap
Cll
C12
C13
C14

diepte
in cm
0-25
25-60
60-90

kleur

donkerbruin
donkerbruin
donker
grijsbruin
90-110 donker
geelbruin
110-130 geelbruin

Munsell
notatie

in % van de minerale delen in mu
2-16
16-50 50-105 105-150 > 150

pH
(KCl)

CaCOs

10YR3/3
I0YR4/3

4,6
5.0

—

1,7

32
25

25
22

30
40

4
4,5

3
2,5

5,5
6

5,20
4,41

I0YR 4/2,5

5,5

0.1

1,4

26

26

43

3,5

1

1

3,84

10YR4/4
10YR5/4

5,6
5.X

0,1
0.1

0.8
0,7

18
14

19
19

57
61

5
5

1
0,5

0,5
0.5

3,49
3,12

/o

/o
humus
5,7

<2

Landbouwkundige waardering: Sommige van deze gronden zijn geschikt voor deteelt van alle gewassen. Zezijn echter
in hun samenstelling minder gelijkmatig dan de beste zeekleigronden; ook hun ligging ten opzichte van het grondwater is wat meer gevarieerd. De kalkarmoede maakt de gronden van de Maaskant slempig. De zwaardere gronden
hebben de neiging tot kalifixatie, hetgeen voor het telen van aardappelen moeilijkheden oplevert.
Deze gronden zijn voor grasland geschikt, echter met een meer of minder sterke zomerdepressie.
Eenheid 73. Associatie van middelhoge en hoge, kalkarme jonge rivierkleigronden in
zandige enlichteklei, opeen ondergrond van kalkarme zware klei
Oppervlakte: 2400 ha = 0,4% van de provincie; hiervan heeft 300 ha toevoeging w
Deze gronden komen in hun landschappelijke ligging overeen met dievan kaarteenheid 67(kalkrijke en kalkhoudende). Het lutumgehalte van het stroomrugdek is ongeveer 10% hoger dan van dat van eenheid 67 (maximaal 45%).
Deprofielontwikkeling isbeperkt tot een grijsbruine en bruingrijze, roesthoudende zode.Op deovergangvan stroomrugklei naar zware klei (30-50% lutum) bevindt zich een sterk roestige horizont in het stroomrugdek.
Alsgevolg van hun zwaarte, kalkloosheid en het voorkomen van zware tot zeer zware kleien in de ondergrond neigen
de structuureigenschappen van deze gronden naar die van de komgronden.
Landbouwkundige waardering: Deze gronden zijn slechts geschikt voor de teelt van niet veeleisende gewassen zoals
granen en hakvruchten. De teelt van wintertarwe wordt gehinderd door de sterk wisselende hoogteligging; in het
voorjaar kan stagnatie optreden in de groei van zomergranen. Voor suikerbieten is de zwaardere ondergrond een
bezwaar; de bieten vertonen de neiging tot vertakken. Vandaar dat het percentage voederbieten, op deze gronden
verbouwd, relatief hoger ligt dan dat van suikerbieten.
Het geringe kalkgehalte beïnvloedt de structuur van het zaaibed zodanig dat de oogstzekerheid afneemt.
De sterk wisselende hoogteligging brengt ook met zich mee dat de hoogst gelegen graslandpercelen weliswaar vroeg
in ontwikkeling zijn, maar na het hooien een lange groeistilstand vertonen. De laagst gelegen percelen hebben een
late groei in het voorjaar.

I

KALKARME OUDE

RIVIERKLEIGRONDEN

(kaarteenheden 74, 75, 77, 78 en 79)
De oude rivierkleigronden zijn gevormd in een landschap van vlechtende rivieren gedurende delaatglacialetijd. Het
Brabantse rivierkleigebied vanaf Vierlingsbeek tot Grave is hiervan een onderdeel. Aanvankelijk bestond dit landschap uit een door riviergeulen versneden gebied van zandbanken. Op een periode van afwisselende zandsedimentatie
en erosie volgde er een van krachtiger erosies, waarin de Maas haar verschillende kleinere lopen tot een enkele loop
samenvoegde en van hieruit het landschap regelmatig overstroomde. Met deze overstromingen ontstonden dunne
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dekken van fijn zand en klei, die in zwaarte en dikte nog varieerden met het niveau, waarop zij werden gevormd.
Men neemt aan, dat deze afzettingen uit het laatste sedimentatiestadium kalkhoudend zijn geweest.
De eerste belangrijke bodemkundige verandering trad op aan het begin van het Holoceen toen het landschap met
bos begroeid raakte. Een karakteristiek kenmerk van de oude rivierkleigronden ishun grofzandigheid (M50 > 200),
anderzijds ook hun kleiig karakter overongeveer 1 à 1,5 mprofieldikte. Men moet aannemen, dat het fijnere materiaal
de oudere grofzandige afzettingen aanvankelijk in een dunnere laag heeft bedekt en nadien door de vegetatie met het
grofzandige materiaal is gehomogeniseerd. Deze homogenisatie betrof voornamelijk de hoge gronden; op de lage
bleef deze uit ten gevolge van de minder krachtige vegetatie. Hiervan zijn de afzettingen doorgaans zwaarder en
nog gelaagd in zandiger en lutumrijker materiaal.
Parallel aan de homogenisatie verliepen andere bodemvormende processen als verwering en humificatie, waardoor
de afzettingen omgevormd werden tot zwak humeuze, kalkhoudende, bruine bosgronden. De van nature krachtige
humificatieprocessen in bosgronden leidden tot een grote ontwikkeling van COvgas, dat te zamen met water een
oplossende werking heeft uitgeoefend op de bodemkalk. Degronden verloren allengs hun kalk en hun geadsorbeerde
chemische bestanddelen, die de kleidelen op hun plaats stabiel maakten. Na ontkalking zijn de kleidelen door over
te gaan in een mobielere toestand, gedeeltelijk gepodzoleerd en afgezet in een B-laag (textuur-B). Het bij de verwering vrijgekomen Fe^Oßheeft deze kleipodzolering gevolgd. Gedeeltelijk liep de uitspoeling van ijzer gelijk op met
die van de klei en ontstonden klei-ijzerpodzolen.
De ontstane podzol op de oude rivierkleigronden heeft in principe een 20à 30cm dikke klei-ijzer-B (klei-ijzerpodzol)
ofwel Gray Brown Podzolic. Het duidelijkst tekent deze profielontwikkeling zich afin de zwaardere hoge gronden,
die onafhankelijk van het grondwater gevormd zijn. Bij delage gronden isdeze profielontwikkeling na de ontkalking
niet meer tot stand gekomen. Hier werd dit verhinderd door een natter worden van deze gronden (Van den Broek &
Van der Marel, 1962). Bij de lutumarme hoge gronden ontbreekt eveneens een duidelijke textuur-B. In de plaats
hiervan zijn er 2 à 3 klei-ijzerbanden ontwikkeld.
De oude rivierkleigronden zijn op de Bodemkaart ingedeeld naar hoogteligging en naar zwaarte van de profielen.
In principe is er een verband tussen zwaarte, hoogteligging en vochthuishouding. Doordat echter de gronden van
verschillende ouderdom zijn en bij verschillende sedimentatieniveaus zijn gevormd, doen zich belangrijke afwijkingen
voor van deze algemene tendens: lagere ligging - zwaardere samenstelling.
De kleifractie van deze oude riviersedimenten oefent een ongunstige invloed uit op de structuur van deze gronden als
zij uitdrogen. Deze is van dezelfde aard als bij de grofzandige gronden van kaarteenheid 71.De kleidelen vullen de
poriën tussen de zandkorrels op, waardoor zij inplaats van grovere delen te aggregeren tot kruimels, de zandkorrels
tot een compacte massa maken. Hieraan ontleent het bodemmateriaal zijn „wreed" karakter, waarvan het kenmerk
is: dichte kluiten met scherpe hoeken en kanten.
Lage, grijze oude rivierkleigronden
Tot de lage oude rivierkleigronden zijn alle gronden gerekend met gleyverschijnselen in de bovengrond. Ze liggen
voornamelijk in de oude stroomdalen van het landschap. Variaties in profielsamenstelling van boven- en ondergrond
hangen ook bij deze lage groep gronden nog samen met verschillen in hoogteligging. Naar zwaarte werden ze ingedeeld in zandige en kleirijkere gronden.
De rivierkleigronden met een middelhoge ligging waren door hun verspreid voorkomen tussen lagere gronden niet
in een aparte kaarteenheid onder te brengen. Met de lagere gronden in hun omgeving werden ze samengevoegd tot
een kaarteenheid.
Eenheid 74. Lage, kalkarme oude rivierkleigronden met een gleyprofiel; aflopend in
kleiig zand,soms op kleiarm zand
Oppervlakte: 700ha = 0,1%vandeprovincie
De gronden van deze kaarteenheid zijn ontwikkeld tot AC-profielen met een bruinzwarte humeuze Al met 6 à 8%
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humus. Hierop volgt een grijs gereduceerde ondergrond, die roestig is gevlekt. Soms is het bovenste deel van de
ondergrond roestarm en bevindt zich op een diepte van ongeveer 60cm een grijsgevlekte roestbruine B-horizont van
ijzer zonder extra kleibestanddelen. Deze gronden hebben een vrij constante samenstelling van 3tot 8% lutum. Dit
is te weinig voor een duidelijke kleipodzolering. Deze gleygronden zijn ontstaan in een ouder bodemprofiel, waartoe
behalve de zo juist genoemde B-horizont, een gereduceerde A2-horizont heeft behoord, waarin het jongere ACprofiel is ontwikkeld.
De hogere varianten van deze zandige groep, in aansluiting waarop de middelhoge gronden volgen,zijninde bovengrond ontwikkeld tot bruine gleygronden. Onder een donkerbruine A-horizont met 6 à 8% humus maar met een
hoger gehalteaan ijzer dan delagergelegen typen, volgt een roestbruine horizont meteen nog hogere ijzerconcentratie.
Deze ijzeraccumulatie onder de A-horizont is het tweeledig resultaat van de vorming van wortelroest ter plaatse en
de podzolering van wortelroest uit de A-horizont. Ook in deze bruinere gleygronden komen fossiele roestbruine
B-horizonten op een diepte van 60-80 cm voor. Deze liggen van het bovenliggende bodemprofiel gescheiden door
een grijze meer of minder roestig gevlekte horizont van zand, die de plaats inneemt van deA2van het fossiele kleiijzerpodzol.
De lutumarme ondergrond ligt bij al deze lage gronden op een diepte van 1m tot 1,50 m. Deze is grijs gereduceerd
en overwegend arm aan roest. Bij de hoge varianten wordt in de regel de bovenkant onderbroken door een paar
roodbruine klei-ijzerbanden van enige cm's dikte.
Landbouwkundige waardering: Vanwege de wateroverlast in het voorjaar zijn deze gronden meer geschikt voor
grasland dan voor bouwland. Bijeen goede ontwatering zijn zeevenwel geschikt voor een uitgebreide vruchtwisseling.
Het lemige karakter levert enig nadeel op voor suikerbieten, omdat door de cementering van boven- en ondergrond
gemakkelijk vertakking optreedt.
Bij goede ontwateringstoestand zijn het zeer produktieve graslanden. Vanwege de hoge veevoederkwaliteit van het
gras behoren deze gronden tot de beste van het land van Cuyk, dat vermaardheid geniet als fokgebied van het
roodbonte veeslag.
Eenheid 75. Lage, kalkarme oude rivierkleigronden met een gleyprofiel; aflopend in
sterk kleiig zand tot klei, soms opkleiarm zand
Oppervlakte: 1 500 ha = 0,3% vande provincie
De gronden van deze kaarteenheid zijn meer aan de stroomdalen gebonden dan die van kaarteenheid 74. Daardoor
liggen ze gewoonlijk iets lager.
In hun belangrijkste profielkenmerken komen deze lutumrijkere gronden overeen met de lagere varianten van 74.
Hun profielsamenstelling is die van een zwarte roestarme gleygrond of van een roestkleurige gleygrond met een
duidelijk grijsgevlekte accumulatiehorizont van ijzer onder de zode.
De korrelgrootteverdeling van deze gronden varieert vooral in de ondergrond van kleiig zand tot zandige klei
(8-25% < 2 mu). Als gevolg van hun lagere ligging komt de grijs gereduceerde ondergrond op een diepte voor van
ongeveer I m, deze bevat meestal geen klei-ijzer-B meer van een ouder bodemprofiel.
Landbouwkundige waardering: Deze gronden hebben in niet ontwaterde toestand in het voorjaar meer of minder
wateroverlast. Daardoor zijn ze beter geschikt voor grasland dan voor bouwland.
Na ontwatering zijn deze gronden ook nog maar matig geschikt voor bouwland, omdat zij moeilijk bewerkbaar
zijn. Deze grofzandige kleigronden vragen een nauwkeurige behandeling bij de juiste vochtgesteldheid. Ze worden
„wreed" genoemd aangezien ze gemakkelijk neigen tot harde kluitvorming.
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Eenheid 77.Associatie vanlage en middelhoge, kalkarme oude rivierkleigronden ineen
complex vangleygronden enhumusijzerpodzolen, met aflopendeprofielen insterk kleiig
zand tot lichteklei engronden met een textuur-B.
Oppervlakte: 2600ha = 0,5%vandeprovincie
De middelhoge gronden in deze kaarteenheid bestaan uit sterk kleiige zandgronden en lichte kleigronden met in de
ondergrond de ontwikkelingskenmerken van klei-ijzerpodzolen. Zij verschillen van de ook in deze eenheid voorkomende, reeds besproken, lagere gronden door een drogere profielontwikkeling. Hun bovengrond bestaat uit een
humeuscultuurdek van 20à 30cm dikte. Naar gelang zijn cultuurouderdom, is het zwartbruin en bevat het ongeveer
6% humus, of bruin met 3à4% humus. Deondergronden hebben een 20à30cm dikke B-laag van klei en ijzer onder
een ijzerarmere en grijze A2. Op de grens tussen A2- en B-laag komen grijzere reductievlekken voor. Zij worden
veroorzaakt door periodiek hoge grondwaterstanden. Aan het bonteuiterlijk vandezereductiezoneontlenen degronden hun naam „bonte rivierkleigronden".
Landbouwkundige waardering: De middelhoge gronden binnen deze kaarteenheid zijn beperkt geschikt voor bouwland. De beperking ligt voornamelijk in dezeer sterke grondwaterfluctuaties van soms meerdan 2m. Deze wisselende
vochthuishouding wordt nog versterkt door het optreden van schijngrondwaterspiegels op dichte textuur-B's. Door
deze omstandigheden van vrij zware textuur en droge vochthuishouding komen zowel tarwe en suikerbieten voor als
rogge, haver en aardappelen.
Voor blijvend grasland is hun geschiktheid matig. Deze gronden zijn vroeg maar hebben een sterke zomerdepressie.
Het gras heeft een hoge veevoederkwaliteit.
Hoge oude rivierkleigronden
Als gevolg van gunstige drainagemogelijkheden bij hogere ligging zijn de hogere gronden van het oude rivierkleilandschap te karakteriseren als ABC-profielen. De C-horizonten zijn bovenin weliswaar grijs getint tot beige-grijze
horizonten, doch zij missen de donkere neutrale kleur van de horizonten van de gereduceerde ondergrond omdat het
zand ervan chemisch is verweerd.
De C-laag van deze hoge gronden is een vacuüm-laag. Evenals in het grijzere zand eronder komen hierin klei-ijzerbanden voor, die een aanmerkelijk grotere diepte bereiken dan in de middelhoge gronden. Het onderscheid, dat in
deze gronden werd gemaakt, berust op verschillen in zwaarte. De zwaardere gronden zijn ontwikkeld tot klei-ijzerpodzolen met een textuur-B. De lichte met minder dan 8% lutum tot profielen, die een zwak ontwikkelde textuur-B
hebben in de ondergrond en in de bovengrond de kenmerken dragen van een zwakke tot matig sterke podzolering
tot humusijzerpodzol.
Eenheid 78. Hoge, kalkarme oude rivierkleigronden met humusijzerpodzolen, aflopend
inzwak kleiig zand tot sterk zandige klei; soms opkleiarm zand
Oppervlakte: I 200ha = 0,2% vandeprovincie
In de lichtste gronden van deze kaarteenheid zijn matig humeuze humusijzerpodzolen ontwikkeld in de A2 van
klei-ijzerpodzolen. Een gedeelte van deze gronden ligt in bos (eiken) en heeft nog een vrijwel ongeroerd profiel.
Het humusijzerpodzol is opgebouwd uit een 15cm dikke grijze tot donker bruingrijze Al met ca. 3% humus en een
grijsbruine Bvan ongeveer 20cm dikte met \\k2% humus. Het materiaal van de ondergrond is licht geelgrijs voor
zover het tot de A2-horizont van het klei-ijzerpodzol behoort. Op een diepte van 75 à 100cm wordt het zand geler
van kleur en verschijnen klei-ijzerbanden in het profiel. Dit is een B-laag van het oudere podzol.
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TABEL 15. Enige analysegegevens van een lutumarme oude rivierzandgrond (kaarteenheid 78), Dorpskom Overlangel
Horizont

Aanp
A12
BI
B21
B22
B3g
Clg
1

diepte
in cm

kleur

pH
(KCl)

Munsell
notatie

donker grijsbruin
bruin tot donker bruin
bruin
bruin tot donker bruin
donker grijsbruin
grijsbruin tot
licht bruingrijs
122-140 licht grijs
0-20
20-32
32-52
52-87
87-107
107-122

0/

/o
humus

<2

2-16

in % van de minerale delen in
50-91) 90-150
16-50

mu
> 750

Fe1

10YR 4,5/2,5
10YR 4,5/3
10YR 5/3
10YR 4,5/3
10YR4/2

3,9
3,6
4,4
4.9
5,2

1,4
0,8
0,4
0,6
0,5

4
4,5
4
5
7

5
4,5
3,5
7
4

4,5
4,5
5
6
6

7,5
1.5
2,5
1,5
1

13
14
19
12
11

72
71
66
69
72

0,72
0.77
0,66
1,02
0,88

10YR 5,5/2
10YR 7/1,5

5,3
6,2

0,2
0

5
3.5

3
2,5

0
0

0,5
1

11
14

81
79

0,47
0,10

gehalte FeaOs in 10% HCl.

Sommige gronden hebben door hun wat hoger kleigehalte een andere profielontwikkeling. Zij hebben bruinere
kleuren over het gehele profiel vanwege hoge ijzergehalten en in de bovengrond missen ze een duidelijk humusijzerpodzol. De bruingrijze A-horizont van 30 à 60 cm dikte met een donkerbruine bouwvoor gaat via een lichte
kleurschakering over in een licht grijsbruine tot bruingrijze ondergrond. Het humusgehalte van beide horizonten
is 1 ?L\\%. Ook deze profielen zijn ontwikkeld in het oudere bodemprofiel van een klei-ijzerpodzol. Hier isde B-laag
reeds ontwikkeld tot een roodbruine horizont met ijzerbanden eronder.
Landbouwkundige waardering: Deze gronden zijn in hun geschiktheid voor bouwland beperkt door hun te lichte
samenstelling. Daardoor komen op de lichtste gronden overwegend gewassen van dezandgronden voor zoals rogge,
haver en aardappelen. De grote grondwaterfluctuaties maken hen minder geschikt voor de teelt van voederbieten.
Op de zwaardere gronden kunnen gewassen van de kleigronden zoals tarwe en suikerbieten verbouwd worden.
Voor grasland zijn deze gronden minder geschikt, omdat ze behalve door hun vroegheid aldoor hun lichte samenstelling een vrij diepe zomerdepressie vertonen. De veevoederkwaliteit is evenwel zeer goed.
Eenheid 79.Hoge, kalkarme ouderivierkleigronden met een textuur-B en soms humusijzerpodzolen in sterk kleiig zand tot matig zandige klei
Oppervlakte: 4 100ha = 0,8% vandeprovincie
De zwaardere afzettingen van deze kaarteenheid komen in profielontwikkeling overeen met de zwak humeuze van
kaarteenheid 78. Een zwak AC-profiel is ontwikkeld in de A2 van een klei-ijzerpodzol en draagt een bouwlanddek
van ongeveer 30 cm dikte met 2-4% humus. Naarmate de gronden zwaarder zijn ligt de textuur-B van het kleiijzerpodzol hoger in het profiel. Deze bereikt bij de zwaarste een diepte van 60 cm en heeft dan een kleigehalte van
ongeveer 15tot 20% en een dikte van 40 tot 60 cm.
TABEL 16. Enige analysegegevens van een hoge kalkarme oude rivierkleigrond met textuur-B bij Vierlingsbeek, binnen kaarteenheid 79
Horizont

diepte in cm

pH (KCl)

% CaCOs

% humus
<2

Al
AB
B2
Cil
C12
C13
C14

0-8
8-25
25-45
45-75
75-100
100-130
130-150

3,9
4.1
4,2
4,0
3,9
3,7
3,7
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3,4
2,0
1,0
0,6
0.4
0,3
0,3

8
8
8
10
12
16
16

in % van de minerale delen in mu
2-16
50-105
105-150
16-50
6,5
5
8
7
9
11
12,5

9
10
12,5
15
16
15
18

8,5
6,5
9,5
8,5
9,5
12
10

13
13
14
15
14
12
13

> 150
55,5
57
53
45
39,5
35,5
31,5

Landbouwkundige waardering: Deze gronden nemen wat hun gebruiksmogelijkheden betreft een tussenpositie in
tussen die van dejonge rivierkleigronden en dievan de pleistocene zandgronden. Er wordt tarwe op verbouwd naast
rogge, haver, gerst en aardappelen. Voor de teelt van suikerbieten is het lemige karakter bezwaarlijk omdat deze
eigenschap aanleiding geeft tot cementeren. Hierdoor vertakken de bieten gemakkelijk.
De zeer sterk wisselende grondwaterstand bemoeilijkt de verbouw van voederbieten en gras. Deze gronden zijn als
grasland wel vroeg met een zeer goede veevoederkwaliteit van het gras, maar vertonen een sterke zomerdepressie.
III VEENGRONDEN
In deze paragraaf worden de gronden met een venige bovengrond beschreven. De samenstelling van deze organische
gronden is zeer verschillend. Op de overgang van zandgronden naar de alluviale afzettingen van het zeekleigebied
bestaan de veenlagen uit veenmosveen en soms uit broekveen of bosveen. Tussen het zand en de riverklei komt voornamelijk broekveen voor. In de Brabantse Peel zijn de gronden uit veenmosveen ontgonnen.
In de legenda is onderscheid gemaakt tussen laagveen en hoogveenom het verschil in landschappelijke ligging aan te
geven van deveengronden in de alluviale delen van Nederland en dievan het hogerezandlandschap. De grens tussen
hoogveen en laagveen valt ten naaste bij samen met de hoogtelijn van 0meter NAP. Er iseen groot verschil in waterhuishouding: de laagveengronden liggen ongeveer tot aan maaiveld in het grondwater, het hoogveen heeft een
gebrekkige natuurlijke afwatering.
L^^GK££A r (kaarteenheden 81, 83 en 86)
De gronden van de kaarteenheden 81en 86dragen een kleidek van 20à 40cm. Het veen van de ondergrond behoort
tot het uitgestrekte holocene veengebied van westelijk Nederland. Dit veen bestaat in hoofdzaak uit veenmosveen.
De rivieren stroomden voorheen door een veenlandschap. De stromen werden geflankeerd door kleine, lage oeverwallen. Hierlangs isvoornamelijk aan de komzijde, door het voedselrijke water van de rivieren,bosveen kunnen ontstaan. Door stijging van de zeespiegel is van het westen uit zeeklei afgezet op het veen en in het estuariumgebied van
het oosten uit ook rivierklei.
Aan de periferie van het mariene en fluviatiele sedimentatiegebied zijn de kleidekken dun. Waar tussen de kleidekken
en zandondergrond veen werd aangetroffen, zijn veengronden gekarteerd. Dunne veenlagen met een zandondergrond
ondieper dan 125 cm - m.v. zijn op de Bodemkaart met rode stipjes aangegeven (toevoeging m).
Eenheid 81. Niet uitgeveende laagveengronden op veenmosveen of zeggeveen; venige
en humusrijke klei en zandige klei
Oppervlakte: 2400 ha = 0,5% van de provincie; hiervan heeft 400 ha toevoeging m
De gronden van deze kaarteenheid liggen in westelijk Noordbrabant in het overgangsgebied van zandgronden naar
zeekleigronden. Onder de lutumhoudende bovengrond wordt voornamelijk veenmosveen aangetroffen. Dit is ontstaan in voedselarm water dat door de pleistocene stroompjes werd aangevoerd.
De doorgaans kleiige bovengrond is homogeen van samenstelling en kalkarm. Indien deze venig is ontwikkeld, is
hij tevens veraard tot een bruinzwarte, rulle substantie.
De bovenste laag van de veenondergrond iseveneens veraard tot een amorfe substantie. Via een dunne horizont gaat
het structuurloze, bijna zwart gekleurde veen over in geoxydeerd bruinzwart veen, met meer structuur. In diep ontwaterde gronden ligt de oxydatiezone dieper. Een ondiepe ligging van de zandondergrond werkt drainage en bijgevolg de oxydatie in de hand.
In de meeste klei-op-veengronden is het merendeel van het veenprofiel roodbruin van kleur en niet geoxydeerd.
Het veenmosveen heeft een compacte samenstelling, isweinig doorlatend en weinig bewortelbaar.
Landbouwkundige waardering: Deze gronden hebben weinig mogelijkheden voor beweiding door de sterk humeuze
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tot venigesamenstellingvan de bovengrond. De beweidingsperiode is kort door de slapheid van de zode in het voorjaar en reeds vroeg in de herfst. Gevaar voor stuktrappen bestaat eveneens bij veel neerslag.
Deze gronden vragen dus een nauwgezette grondwaterbeheersing. De brutoproduktie aan gras en de veevoederkwaliteit zijn goed, maar vooral bij een door overmaat aan vocht degenererend grasbestand loopt de veevoederkwaliteit snel terug.
Eenheid 83. Niet uitgeveende laagveengronden op rietveen, rietzeggeveen of veenslik;
venige en humusrijke klei en zandige klei
Oppervlakte: 200 ha = minder dan0,1 % vandeprovincie
In Noordbrabant komen slechts twee vlakjes van deze kaarteenheid voor: ten zuiden van Bergen op Zoom en ten
zuiden van Woensdrecht.
Eenheid 86. Niet uitgeveende laagveengronden; klei-op-veen (veen binnen 40 cm);
humeuze tot venigeklei op humusarme zware klei
Oppervlakte: 2 100ha = 0,4% vandeprovincie; hiervan heeft l 000 ha toevoeging m
Veengronden met de samenstelling van bosveen hebben tijdens hun vorming in relatie gestaan met het voedselrijke
water van de grote rivieren.
Het gevormde veen bestaat voornamelijk uit bestanddelen van een elzenbroekvegetatie. Ook oude, grasachtige
componenten en riet zijn niet zeldzaam.
In de omgeving van 's-Hertogenbosch en boven de Langstraat ligt het veen respectievelijk onder zandige rivierklei
en zware rivierkomklei, in de omgeving van Geertruidenberg zijn het dekken van zeeklei van wisselende zwaarte.
De kleidekken op broekveen zijn zwaarder van samenstelling dan opmosveen. Dit houdt verband metde topografisch
lagere ligging van het broekveen tijdens de opslibbing. Zo zijn dekalkarme mariene dekken rondom Geertruidenberg
nog wel gedeeltelijk in de toplaag venig van samenstelling, maar onder dezelaag volgt dan nog een zwaardere kleilaag boven het broekveen.
In tegenstelling tot het veenmosveen van kaarteenheid 81 heeft het broekveen door zijn heterogene structuur een
gunstige invloed op de drainage van de bovengrond. Onder zware komkleidekken tot 80 cm dikte is bijvoorbeeld
de invloed van broekveen op de drainage en vochtvoorziening nog waarneembaar. Vanwege hun lage ligging zijn de
broekveenlagen weinig geoxydeerd. De niet-geoxydeerde kleur is donker roodbruin. Bij veraarding geeft het veen
een mooie, zwarte, zachtglanzende rulle substantie met gunstige humussamenstelling en neutrale pH.
Landbouwkundige waardering:Deze gronden hebben een goede brutoproduktie aan gras onder optimale omstandigheden. Zij vereisen door hun zware bovengrond een nauwgezette drainage. Ze vertonen een late voorjaarsontwikkeling. Bij wateroverlast degradeert het grasbestand snel en gaat de veevoederkwaliteit sterk achteruit.
HOOGVEEN (kaarteenheid 90)
Eenheid 90.Gedeeltelijkafgeveendehoogvenen; veen enrestveen,niet of weinig verweerd
Oppervlakte: 3 200 ha = 0,6% vandeprovincie
Deze gronden komen voor in het Peelgebied. In dit hoogveengebied is geen onderscheid gemaakt naar de samenstelling van het veen en de mate, waarin dit veen in de loop der veenontginning werd afgegraven. Ongerepte delen hoogveen komen in het Peelgebied bijna niet meer voor. Er zijn daarom in deze kaarteenheid veel veengronden samengevoegd, die vanwege hun gedeeltelijke, doch onvolledige afgraving niet zonder meer geschikt zijn voor de aanleg
van landbouwcultuurgrond.
Het natuurlijk gevormde pakket hoogveen bestond uit een laagjonger en ouder mosveen van wisselende dikte. Het
oudste mosveen is ontwikkeld op een zandondergrond met humuspodzolen of op een oudere veenondergrond. Dit
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oudere veen bestaat uit holoceen broekveen en komt voor in beeklopen. In de kommen van het oorspronkelijke
zandlandschap is het oudste veen laatglaciaal hypnaceeënveen. Van het oude veenmosveen, ofwel in zijn technische
benaming „zwartveen' (lokale naam isklot), wordt zwarte turf gemaakt. Zwartveen iseen reeds tijdens zijn vorming
gedeeltelijk veraard veenmosveen. In niet geoxydeerde toestand is dit veen donker roodbruin van kleur, bij aëratie
wordt het zwart en droogt het in sterkere mate in dan andere veensoorten.
Hetjonge veenmosveen,dat in het natuurlijke profiel boven zwartveen voorkomt treft men aan als een licht bruingeel gekleurde veenlaag, die behalve aan de oppervlakte niet is veraard.
Dit veen draagt de naam grauwveen. Het had aanvankelijk beperkte mogelijkheden als plag in het landbouwbedrijf.
Naderhand is het ook als turfstrooisel verwerkt in de fabriek. Grauwveen heeft in tegenstelling tot het zwartveen
fysisch gunstigeeigenschappen. Bijoxydatie verkleurt het van bruingeel tot roodbruin,bijveraardingwordthet donker
kastanjebruin. In veraarde toestand behoudt dit veen zijn water-absorberende eigenschappen.
Tussen het grauwveen en zwartveen ligt als grenshorizont een sterk veraarde veenlaag. Het is de toplaag van het
zwartveen. In natte toestand is deze laag zwart smerend, uitgedroogd gaat hij over in een laag hard irreversibel
ingedroogd gruis. Op de hogere zandgronden vormt deze laag, als toplaag van een venig humuspodzol, de basis
van het veenprofiel.
De ontginning is in een aantal fasen verlopen:
a Boekweitcultuur isgedurende meerdere eeuwen bedreven. Na oppervlakkige ontwatering werd het veen verbrand.
Na de teelt van boekweit bleef een verkoolde teeltlaag over, die, na enigejaren met heide begroeid te zijn geweest,
veelal gebruikt werd voor dewinning van strooiselplaggen. Naast de boekweitteelt kwamdezogenaamde „Boerenvervening" voor: de winning van turf voor huisbrand.
b Systematische afgraving van het grauwveen voor de turfstrooiselfabricage (1856-1910). In deze periode iseen zeer
groot gedeelte van hetjonge mosveen verdwenen. Ongeveer aan het einde van deze periode is van overheidswege
pas regelend opgetreden tegen een te ver gaande vervening van grauwveen. Een gedeelte werd namelijk noodzakelijk geacht bij de aanmaak tot landbouwgrond,
c Gedeeltelijke zwartveenvervening volgde in sommige delen op de afgraving van het grauwveen. Een volledige
afgraving van het veen tot aan het onbruikbare zandige gedeelte of het broekveen is vaak nagelaten wegens te
hoge grondwaterstanden.
Landbouwkundige waardering: Deze gronden zijn zonder diepe grondbewerking en bezanding niet geschikt voor
enigerlei vorm van landbouwkundig gebruik.
VEENONTGINNINGSGRONDEN

OP HOOGVEEN (kaarteenheden 94, 95 en 97)

Onder veenontginningsgrond wordt verstaan de aangelegde landbouwcultuurgrond op afgegraven hoogveen. Een
essentieel bestanddeel van de veenontginningsgrond is het verwerkte restveen. Van het hoogveen op een hoge zandondergrond bedraagt dit restveen maximaal een 20cm zandig basisveen. Van het hoogveen op een broekveenondergrond kan dit variëren van ongeveer 20 cm tot 1m en meer naar gelang de broekveengeul diep is geweest. Door de
aanwezigheid van boomstobben (kienhout) en wollegrasveen (lok) is bij de vervening doorgaans zoveel veen blijven
zitten, dat het restveen aanmerkelijk dikker is(20à40cm)dan onder gunstige omstandigheden pleegt voor te komen.
Veenontginningsgronden met minder dan 20 cm restveen heten veenontginningszandgronden. Op de Bodemkaart
zijn deze niet onderscheiden van de veenontginningsveengronden met meer dan 20 cm restveen. In de laatste gronden
is een gedeelte van het restveen opgenomen in de ondergrond van het ontgonnen profiel. Evenmin is er een onderscheid gemaakt naar de aard van het veen bij deze laatste groep gronden. Het onderscheid, dat gemaakt werd, heeft
betrekking op de grondslag van de zandondergrond. Bij de lage veenontginningsgronden is deze gekenmerkt door
een lage humuspodzol of broekveen met veel restveen; bij de middelhoge en hoge veenontginningsgronden zijn het
middelhoge en hoge humuspodzolen met minder restveen.
Een ander onderscheid betreft het voorkomen van grauwveen in het restveen van sommige ontginningsgronden.
De oppervlakte van deze gronden met grauwveen beslaat een klein gedeelte van het ontginningsgebied. Maar het is
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een bijzondere eenheid zowel voor wat betreft de afwijkende wijze van veenontginning, als wel de ontginningsgemeenschap van tuinders, die zich op deze gronden gevestigd heeft dankzij de grotere bodemvruchtbaarheid van
deze gronden. Gedurende de eerste periode van zwartveenontginning (1856-1890) bestond er nog weinig belangstelling voor het grauwveen. Het nut ervan voor de aanmaak tot landbouwgrond was nog niet voldoende onderkend en
voor de turfwinning had het materiaal geen waarde. Het grauwveen werd daarom afgegraven en op de ontgonnen
hoogveenterreinen teruggezet. De verveningsmaatschappijen hebben deze restveengronden laten ontginnen. Uit het
kleinlandbouwbedrijfishetzelfstandige tuinbouwbedrijf voortgekomen van Helenaveenen Griendtsveen (Schönhage,
1938). Dit was mogelijk door de gunstige eigenschappen van het grauwveen, dat in de eerste ontginningsperiode
bewaard is gebleven in het restveen. Grauwveen heeft een zeer groot waterabsorberend vermogen. Het kan in gewichtsprocenten uitgedrukt 5x zijn eigen gewicht aan water vasthouden. Het droogt niet irreversibel in, maar door
oxydatie en biologische afbraak slinkt het wel in tot een structuurloos veen van kleiner volume. De methode van
restveenontginning berust op een betrekkelijk diepe grondbewerking waarna bezanding volgt. Bij de bewerking van
het losse en nog onvergraven restveen is ook de humeuze zandondergrond losgewerkt en gedeeltelijk geëgaliseerd,
waarover het restveen isteruggezet en vervolgens afgedekt met een laag licht humeus zand van ca. 15cmdikte uit de
ondergrond. Afwijkingen van deze ontginningswijze houden voornamelijk verband met reliëfomstandigheden en
dikte van het restveen.
Eenheid 94, Lage zwartveenontghmingsgronden in hoogveen; veen,soms zand
Oppervlakte: 2 700ha = 0,5% vande provincie
In deze kaarteenheid zijn samengevoegd de ontginningsgronden van restvenen met in de ondergrond een laag
humuspodzol, ofwel een venig AC-profiel al of niet met wat broekveen. Devariatiesin profielsamenstelling isbij deze
groep gronden bijzonder groot. In een paar opzichten komen zij echter met elkaar overeen: indesamenstelling van
het restveen ontbreekt het grauwveen en ze zijn voorzien van een matig humeuszanddek van 15à 20 cm dikte met
2-4% humus.
Het restveen, meestal direct volgend op het zanddek, varieert buiten de broekveengeulen in dikte van 20-60 cm. In
venvormige delen komt behalve zwartveen ook mesotroof overgangsveen voor van zegge en grasachtige planten.
Opvallend is,dat de humeuze horizonten van de lage zandige humuspodzolen en van humuspodzolen met een inslag
van meerbodem zoals in vennen, in de ondergrond van het ontginningsprofiel gehouden zijn. Dit zogenaamde gliedeachtige materiaal dat er uit ziet als zwarte schoensmeer met pH's van 2 tot 3, is door de ontginners terecht nooit
hoog aangeslagen. Bij uitdrogen wordt het een irreversibel ingedroogde houtskoolachtige massa. Sommige gronden
binnen deze kaarteenheid met een wisselende hoogteligging van de vaste zandondergrond zijn onvoldoende diep
bewerkt. In geulvormige delen veroorzaakt het niet losgewerkte broekveen in de diepere ondergrond stagnatie in de
grondwaterbeweging. Omdat het vochtbergend vermogen van het losgewerkte veen niet groot genoeg is, heeft dit
in het zomerseizoen een droogvallen van het veen tot gevolg. Dit gaat inklinken, zodat men, ondanks de egalisatie
van de ontginning, het geulvormige reliëf weer snel in het terrein terugvindt. Een en ander geldt ook voor ontginningen in venvormige delen.
De vastheid van de humuspodzolen onder veen begint boven in de B-horizonten en is meestal het grootst op de
overgang van B naar C, dus in de licht humeuze horizonten van het zandige profiel.
Bij vele diep omgewerkte lage zandgronden is het restveen dat meestal uit zwartveen bestaat, een storend element
voor de waterhuishouding. Door zijn ligging boven het grondwater die mede een gevolg is van de ontwateringsintensiteit voor bouwland droogt deze laag periodiek uit. Het veen vormt op den duur een voor de plantenwortels
steriele bodemlaag, die geen water kan vasthouden en vanwege zijn zuurheid door de wortels gemeden wordt. Vele
lage veenontginningsgronden lijden reeds aan dit euvel. Het zijn droogtegevoelige gronden geworden, al kunnen ze
bij hoge grondwaterstanden in het voorjaar lijden aan een overlast van water.
Landbouwkundige waardering: In het algemeen zijn deze gronden meer geschikt voor grasland dan voor bouwland.
Voor bouwland komen uitsluitend laat gezaaide zomergewassen in aanmerking. De kans op gebreksziekten is vrij
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groot. De beperkende factor vormt het zwartveen dat stagnerend werkt op de wortelgroei, zowel door zijn zuurheid
als sterke indroging. Met een venige zode zijn de graslanden laat in het voorjaar en kwetsbaar voor beweiding. De
veevoederkwaliteit is op deze gronden niet erg hoog.
Eenheid 95. Lage, oudere dalgronden; overwegendveen
Oppervlakte: 300 ha — 0,1% vandeprovincie
Een klein gedeelte van de veenontginningsveengronden in de Brabantse Peel heeft jong mosveen (grauwveen) in
de ondergrond. Deze gronden komen daardoor in samenstelling overeen met de ontginningen van noordoost
Nederland, en kunnen daarom ook dalgronden worden genoemd. In het Peelgebied komen alleen de oudere dalgronden voor en welineen klein oppervlak van 300 ha ten zuiden van Griendtsveen. De gronden dragen een zwart
humeus, grofzandig dek van 25 à 30 cm dikte. Hieronder volgt het grauwveen in variërende dikte met aan de basis
resten zwartveen en soms broekveen. Op de hoge en middelhoge zandgronden is nog maar een 20 cm aanwezig,
doordat het oorspronkelijke pakket door een te sterke drainage gedeeltelijk verteerd is tot een donker roodbruin
structuurloos veen. Dit heeft nog wel een groot vochthoudend vermogen, maar als laag is het te dun om voldoende
water voor gewassen vast te houden. Bovendien is het te compact van samenstelling voor een goede doorworteling.
De goede dalgronden onderscheiden zich van bovengenoemde door een dikker dek restveen. Van het restveen is
slechts een dunne laag geoxydeerd tot een donkerder horizont.
Landbouwkundige waardering: Op deze gronden is de tuinbouw van Helenaveen en Griendtsveen gevestigd.
Eenheid 97. Associatie vanmiddelhoge en hoge zwartveenontginningsgronden; zand en
veen
Oppervlakte: 2300 ha = 0,5%vandeprovincie
De gronden van deze kaarteenheid onderscheiden zich van de veenontginningsgronden van kaarteenheid 94 die in
de ondergrond lage humuspodzolen en AC-profielen hebben, door een geringere hoeveelheid restveen en een nog
gedeeltelijk vaste zandondergrond van hoge en middelhoge humuspodzolen. De samenstelling van het restveen is
uniformer dan bij de gronden van kaarteenheid 94. Het bestaat hier uitsluitend uit zwartveen, dat tot vrijwel op de
kern van de veenkluiten zwart geoxydeerd is en gedeeltelijk ingedroogd. Een gedeelte van het zwarte restveen heeft
aan de oppervlakte vaak al een volledig indrogingsproces ondergaan in de tijd, dat het nog woest lag na de veenontginning. Doordat de hogere terreinen ook steeds gebruikt werden voor de tijdelijke opslag van de turf vinden we
hier tevens de grootste hoeveelheid afval.
De hydrologische toestand van het restveen in hoge en middelhoge ontginningen is meestal uitermate ongunstig,
doordat de intensieve drainage hier een indirect gevolg is van de ontwatering in lagere delen. Bij vele van deze gronden verliest het veen in de zomer het contact met het grondwater. Hierdoor gaat het geleidelijk over in volkomen
uitgedroogd veen. De cultuurwaarde van het ontginningsprofiel neemt daardoor sterk af aangezien het geen water
meer opneemt tijdens het groeiseizoen. Steeds meer gronden die tot deze kaarteenheid behoren worden in herontginning genomen.
Landbouwkundige waardering: Deze gronden zijn in het algemeen geschikt voor de teelt van rogge, haver en aardappelen. De laagste gronden zijn te nat voor bouwland en soms door wateroverlast ook voor blijvend grasland maar
matig geschikt. De hogere gronden zijn goed tot matig geschikt voor de verbouw van bovengenoemde gewassen en
voor de aanleg van kunstweide. Voor blijvend grasland ishet merendeel van deze hoger gelegen gronden maar matig
geschikt.
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IV ZANDGRONDEN
ZANDGRONDEN
De Zandgronden zijn op de Bodemkaart naar hydrologische ligging onderverdeeld in lage, middelhoge en hoge
zandgronden.
De lage zandgronden vormen de schakel tussen de hoger gelegen gronden met over het algemeen zeer goede natuurlijke drainage en de gronden van de beekdalen met veelvuldige wateroverlast. Vanwege hun extreme ligging en wisselende samenstelling zijn de beekdalgronden in de legenda buiten de lage zandgronden geplaatst en ondergebracht
bij de associaties van zand- leem- rivierklei en veengronden (zie pag. 100). De lagezandgronden zijnwathun ligging
betreft gebonden aan vlakke terreinen buiten de beekdalen. Het profiel van deze gronden heeft tijdens zijn ontwikkeling tot aan het maaiveld onder invloed gestaan van het grondwater.
Het onderscheid tussen middelhoge en hogezandgronden isgebaseerd op de ongelijke inwerking, die het grondwater
opeen gedeeltevan het bodemprofiel tijdens zijn vorming heeft gehad. Ook nu nog ishet grondwater van groot belang
voor de vochthuishouding van de cultuurgewassen. Bij de middelhoge zandgronden vertoont het onderste gedeelte
van het profiel gleyverschijnselen. Indien deze bij de huidige waterbeheersing correleren met een grotere invloed van
het grondwater in het bodemprofiel is in vele gevallen een ander landbouwkundig gebruik mogelijk dan bij de hoge
zandgronden, die geen gleyverschijnselen vertonen binnen het bodemprofiel.
Behalve deze globale indeling van de gronden naar hoogteligging t.o.v. het grondwater is er een onderverdeling
gemaakt naar de dikte van de bovengrond. Door een eeuwenlang gebruik als cultuurgrond, waarbij zand als verschraler in de organische mest functioneerde, heeft een gedeelte van dezandgronden een dikke humeuze bovengrond
gekregen. Deze oudere cultuurgronden worden als oudebouwlandenin de kaarteenheden 104, 105en 106en 113, 114
en 115 onderscheiden van de podzolen. Het onderscheid tussen oude bouwlanden en podzolen strekt zich uit over
de hoge en middelhoge gronden. Bij de lage zandgronden valt dat onderscheid weg omdat zij door een verhoging
tot oud bouwland een middelhoge ligging hebben gekregen (zie bijv. kaarteenheid 105).
De oude bouwlanden bestaan uit een donker gekleurd humeus plaggendek op een humusarme ondergrond, die
resten van oudere bodemprofielen bevat. De dikte van het humusdek varieert van 0,80 tot soms 1,20 m, hetgeen
deels afhangt van het aantal eeuwen dat de gronden als cultuur-bouwland in gebruik zijn, deelsvan de intensiteit van
de ophoging, aangezien die niet in alle zandstreken even groot is geweest. Evenmin is zij in de loop der eeuwen op
hetzelfde bouwland constant gebleven. Als mestverschraler werden in de potstallen heideplaggen, bosstrooisel en
zandig materiaal uit sloten èn van debouwlanden zelf gebruikt. Dit laatste iseen van de redenen dat er ondanks deze
ophoging en verschraling met zand toch een duidelijke samenhang in zand- en slibsamenstelling aanwezig is tussen
plaggendek en ondergrond. Een andere reden is dat de plaggen van dezelfde gronden zijn gehaald, als waarop het
oude bouwland is aangelegd. In cultuurgebieden met aangrenzende heidelandschappen is veel meer anorganisch
materiaal gebruikt dan in gebieden met lemige zandgronden, waar weinig heidegronden voorkwamen. Ogenschijnlijk is dit de reden dat de lemige gronden een aanmerkelijk dunner mestdek hebben, maar het is de grotere vruchtbaarheid van de lemiger gronden, die een minder frequent gebruik van zandmateriaal toelieten. Ook bij de vochtige
zandige gronden zien we dat de plaggendekken minder dik van afmetingen zijn.
De ligging van de oude bouwlanden is gebonden aan de randgebieden van de beekdalen en aan de stroken langs
lage zandgronden. Het merendeel van de Brabantse zandgronden is ondergebracht in de groep middelhoge en
hoge humuspodzolen. Het grootste gedeelte hiervan werd uit heide ontgonnen in dejaren 1900-1930.
De ontginningsgronden op podzolen zijn normaal tot een diepte van 20 à 30 cm omgewerkt. Hierbij is slechts een
gedeelte van deA-horizonten en de B-horizonten intact gebleven. Het gedeelte van het podzolprofiel, dat in debouwvoor werd opgenomen, vertoont veel minder variatie dan de ongestoorde ondergrond. Dit is vooral het geval als
deze bovengrond met organische bemesting nog wat is verrijkt. Vandaar dat de podzolen voornamelijk gekarakteriseerd en beschreven worden naar hun ondergrond en de bovenste profielkenmerken.
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KALKARME, LAGE ZANDGRONDEN

(kaarteenheden 101 en 102)

De lage zandgronden onderscheiden zich van de middelhoge en hoge door een sterke invloed van het grondwater op
het bodemprofiel. De grondwaterstand van deze gronden varieert in het voorjaar meestal tussen 0 en 30 cm beneden maaiveld.
De lage humuspodzolen (101) vertonen in het humeuze profieldeel, dat, evenals de ondergrond ontijzerd is, een
duidelijke tweedeling in een donkerder A-horizont en een lichtbruine B-horizont. De gronden zijn ontwikkeld onder
de meer oligotrofe omstandigheden van het heidelandschap.
De gleygronden (102) hebben geen humus-B. Dit profieltype is gekenmerkt door een humusdek van homogene
samenstelling op een lichtgekleurde humusarme ondergrond. Bij de gronden van kaarteenheid 102 zijn zowel ijzerloze als ijzerrijke gronden ondergebracht.
Eenheid 101. Lage humuspodzolen in niet lemig en zwak lemig, soms sterk lemig,
zeer armfijn zand
Oppervlakte: 1800 ha = 0,4% vandeprovincie
Deze kaarteenheid werd slechts aangegeven ten noorden van de Drunense duinen. Op andere plaatsen komen deze
gronden ook regelmatig voor, doch in oppervlakten dievanwege de gebruikte kaartschaal te klein zijn voor weergave.
Daarom zijn deze ondergebracht bij kaarteenheid 102(gleygronden in zeer arm zand) en bij de kaarteenheden 107
t/m 110 (de middelhoge podzolen).
Kaarteenheid 101 omvat drie typen profielen.
Het eerste type (fig. 17), dat het meest voorkomt ten noorden van het Afwateringskanaal, heeft een zeer humeuze
kazige zwarte bovengrond. Een typische loodzandlaag is niet of zwak aanwezig. Op de overgang naar de matig
humeuze, roodbruine, ondiepe inspoelingslaag (B) ligt een kazige, bruinzwarte laag. Op de overgang naar de humusarme ondergrond komt een vaste enigszins verkitte laag voor. Op ongeveer 60 cm tot een meter diepte zit vaak een
donkerbruine humeuze band, het zg. waterhard.
Het tweedetype(fig. 18)heeft eenveel zwakker ontwikkeld profiel. Het heeft een dunnere bovengrond, de inspoelingslaag is minder humeus. De kazige overgang ontbreekt evenals de verkitting naar de ondergrond. Het is een open
profiel, dat in de ondergrond geen waterhard-laag vertoont. Het komt voor ten zuidwesten van het Afwateringskanaal.
Het derde type (fig. 19) heeft een duidelijke bruingrijze loodzandlaag (A2). Maar vooral istyperend de dikke (40-60
cm) inspoelingslaag (B).De humus erin is homogeen verdeeld en heeft de tendens toe te nemen met de diepte. Het
profiel is sterk verkit. Op de overgang naar de ondergrond komen soms enige humeuze banden voor. De C/N van
de humus zowel van de bovengrond als de inspoelingslaag is hoger dan die van de vorige typen (20 t.o. 50).
TABEL 17. Enige analysegegevens van een lage humuspodzol op niet-lemig zeer arm fijn zand in de Bakelse Peel,binnen kaarteenheid 101
(eerste type)
Horizont

Apl
Ap2
ABg
B2g
B3g
BCg

Munsell
notatie

diepte
in cm

kleur

0-16
16-26
26-38
38-50
50-68
68-90

zwart
zeer donker grijs
zeer donker grijs
donkerbruin
donkerbruin
geelbruin
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5YR 2,5/1
5YR3/1
5YR 3,5/1,5
7,5YR 3,5/2
7.5YR 4/5
10YR 5,5/5

pH
(KCl)

/o
humus

4,0
4,0
3,5
3,'J
4,1
4,2

6,7
6,6
5,5
3,0
0.9
0,8

<2
1,5
1.5

in % van de minerale deler
2-16
50-90
16-50
3
4.5
2,5
0,5
2
1

3
3.5
5
1,5
0
0.5

6,5
8
7
7,5
7
6

in mu
90 150

> 150

43,5
38
39
45
45
53

43,5
46
45
45
45
38

Fig.17, 18 en 19. Drie typen podzolprofielen in heidezandgrond (kaarteenheid 101): eerste type (fig. 17), lage humuspodzol met dunne
loodzandlaag en verkitte B-horizont; de vlekken zijn afkomstig van recente vegetatie. Tweede type (fig. 18), lage humuspodzol zonder
loodzandlaag. De overgangshorizont van B naar C is heterogeen. Een open profiel met een diepe bewortelingszone, waarin de gelaagdheid
van het regionale dekzand (zie onder) is verstoord. Derde type (fig. 19), lage humuspodzol met zeer dunne Al en een relatief dikke
loodzandlaag (A2). De B-horizont heeft een dikte van 70 cm en is vanaf de humusfibers sterk verdicht en niet beworteld.
(Foto's Stichting voor Bodemkartering resp. R9-86, R30-146 en R30-147)
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Landbouwkundige waardering: Deze gronden vertonen gemakkelijk extremen in de grondwaterfluctuatie. Hierdoor
treedt wateroverlast in het voorjaar op en is voor grasland vooral in de zomer vaak vochtgebrek te constateren. Zij
liggen dan ook vaker dan de vergelijkbare gleygronden van kaarteenheid 102in kunstweide.
Eenheid 102. Gleygronden in lemig, zeer armfijn zand
Oppervlakte: 71800ha = 14,4 %vandeprovincie, hiervanheeft 5 100 ha toevoegingc,
46 700ha toevoegingj , 11 500 ha toevoegingr en400ha toevoegings
De gleygronden, zowel die met dunne als met matig dikke humeuze dekken kunnen onderscheiden worden in
zwarte en bruinegleygronden. De gronden met humusdekken van 30-50 cm komen voornamelijk voor bij de oude
graslandontginningen op zwarte gleygronden.
Zwarte gleygronden
Ln principe zijn de zwarte gleygronden lage ijzerarme gronden met een AC-profiel. Bij de niet met plaggenmest behandelde gronden gaat de A-horizont van 20 à 30 cm via een dunne donkergrijze overgangshorizont over in een
humusarme overwegend grijs gekleurde ondergrond. Van de gronden in en in de nabijheid van de beekdalen is de
ondergrond grijs gereduceerd. Verder van de beekdalen af worden zij bovenin lichtgrijs,terwijl de overgangshorizont
en de diepere ondergrond in de grondwaterzone beigebruin zijn. De gleygronden met een gedeeltelijk bruingele
ondergrond liggen op de overgang naar de lage humuspodzolen van kaarteenheid 101 die er ook wel tussen voorkomen.
De C/N-cijfers van de humus bedragen bij de gleygronden met een bruingele ondergrond gemiddeld 18, bij die met
een grijze ondergrond 15.
In de verschillende typen zwarte gleygronden, komen afzettingen voor van ijzer in wisselende hoeveelheden. Soms
manifesteert het ijzer zich als een roestbruine B-horizont, die al of niet door reductie gedeeltelijk is opgelost tot grijze
vlekken. Deze B-laag kan het relict zijn van een oudere profielontwikkeling. Het kenmerk van deze fossiele B's is
dat het roestbruine ijzerrijke zand ervan meer verkit is dan de grijze vlekken.
In sommige andere zwarte gleygronden is het voorkomen van wortelroest een algemeen verschijnsel, dat zowel in de
humeuze A als in de humusarme ondergrond kan optreden. Zowel in de zeer natte gronden van de beekdalen als in
de oligotrofe in de nabijheid van humuspodzolen komt deze accumulatie van ijzer rond worteldelen niet voor.
Doordat in de A-horizonten van deze zwarte gleygronden de wortelroest na humificatie van de worteldelen zich
moeilijk vermengt met deslibdelen en deoverige humus, komenkleine ijzerhoudendeconcreties naast zwarte ijzerloze
humusaggregaten en gebleekte zandkorrels voor.
Bruinegleygronden
De bruine gleygronden zijn ontwikkeld op kleihoudende zanden. Ze zijn ijzerrijk in de bruine tot roestbruine Ahorizont en in een gedeeltevandehumusarme ondergrond, dieinaanleggrijs gereduceerd is(fig. 20). Door de vorming
van wortelroest maar vooral door de vastlegging van ijzer aan kleidelen zijn deze bruine gleygronden aanmerkelijk
rijker aan ijzer dan de zwarte.
In de A-horizont is een gedeelte van het ijzer gehomogeniseerd met het slib en de humus. Bij de gronden, die het
hoogst boven het grondwater liggen, is de homogenisatie in de A-horizont volledig en beginnen pas roestvlekken
van wortels op te treden op de overgang van Anaar C. De lagere gronden hebben in de A-horizont wel roestvlekken.
De zandondergrond van de bruine gleygronden isals regel sterker met wortelroest bezet dan van de zwarte, doordat
deeerste gronden aan grotere grondwaterfluctuaties onderhevig zijn. Fossiele inspoelingslagen van een ouder bodemprofiel komen daarentegen veel minder voor bij bruine gronden. Voorts zijn ook zwarte mestdekken op deze gronden
een veel minder voorkomend verschijnsel dan op de zwarte gleygronden (fig. 21).
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FIG. 20. Kaarteenheid 102.Grijsbruine gleygrond(Al —30 cm) met roestige horizonttussen 40en
70 cmenlössleem vanaf100 cm.
(FotoStichtingvoorBodemkartering R31-16)
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Fio. 21. Kaarteenheid 102. Bezande, venige, ijzerarme gleygrond in een beekdal; wortebesten van els
enkruidachtige gewassen indepermanente grondwaterzone.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R30-I48)

Landbouwkundige waardering: Deze gronden zijn door de meer of minder grote wateroverlast in het voorjaar meer
geschikt voor grasland dan voor bouwland. Voor bouwland is de geschiktheid beperkt tot de laat gezaaide zomergewassen. Bij een leemondergrond (toevoeging r) vervalt deze geschiktheid. De gleygronden met een matig dik dek
(toevoeging j) hebben de mogelijkheden van de voorjaarsvruchtwisseling van het zandbedrijf; soms ook winterrogge. Degleygronden zijngoed producerende graslandgronden metweinigzomerdepressie mitszeniet dieper worden
ontwaterd dan 80 à 100cm. Wel zijn ze laat in het voorjaar. De gleygronden met een matig dik humeus dek zijn de
beste graslandgronden van het zandbedrijf. Ze zijn vroeger in de groei en vertonen geen kenmerken van vochttekort (fig. 22).
MIDDELHOGE OUDE BOUWLANDEN (kaarteenheden 104, 105 en 106)
Het onderscheid tussen middelhoge en hoge oude bouwlanden is gemaakt naar de diepte, waarop de invloed van
het grondwater aan gleyverschijnselen waarneembaar is en naar de textuur. Deze dieptegrens is gelegd bij 80 cm.
Tot deze diepte heeft het grondwater meestentijds nog invloed op de gewassen. Bij de middelhoge gronden sluit de
gleyhorizont meestal aan op het humeuze dek, ofwel valt een gedeelte hiervan samen met het onderste deel van het
plaggendek. In deze zg.contactprofielen isde vochtvoorziening van de gewassen in de zomer aanmerkelijk gunstiger

FIG. 22. Het beekdallandschap van de Dommel bij St.-Oedenrode met gronden van verschillende samenstelling, als gleygronden en venige
zandgronden (kaarteenheid 132).
(Foto Stichting voor Bodemkartering R31-4)
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dan op gronden, waar zich tussen een dunner plaggendek en de gleyhorizont een gleyloze humusarme horizont
bevindt van een ouder bodemprofiel.
Uit het bovenstaande volgt, dat de middelhoge bouwlanden als regel op vochtige tot natte gronden zijn aangelegd.
Hiermede in overeenstemming is hun ligging op flankdelen en in depressies van het fluvio-eolischelandschap. Vanwege deze hellingpositie heeft de aanwezigheid van een humusarmerehorizont in de middelhoge gronden, somseen
andere oorzaak dan de bemestingsinvloed. Een deel van het plaggendek bestaat dan uit verspoeld materiaal van
hogere gronden. Dit materiaaltransport is soms al in een vroeg stadium van de landbouwontginning opgetreden,
waardoor lage gronden konden worden overdekt nog vóór deze in ontginning waren gekomen. Een nagenoeg volledig bodemprofiel is dan vaak bewaard gebleven doordat de bewerkingsdiepte zich daarna heeft beperkt tot het
opgespoelde humusdek erboven.
Eenheid 104. Middelhoge oude bouwlanden in zwak lemig, soms niet lemig, zeer arm
grof zand
Oppervlakte: 5000 ha = 1,0% van de provincie; hiervan heeft 4200hatoevoegingc
Deze gronden komen voor op de oostelijke en westelijke flank in de noordelijke helft van de Peelhorst, en verder in
een kleiner gebied ten westen van Tilburg. In het eerste gebied liggen ze op zanden behorend tot de Formatie van
Veghel (vroeger: Hoogterras), in het laatste op grove zanden behorende tot de Formatie van Sterksel (ouder dan
Hoogterras).
De oude bouwlanden op deze grofzandige afzettingen zijn zeer donker van kleur. Zij bevatten in het plaggendek
ongeveer \\% humus meer dan die op de fijnzandige dekzanden van bijv. kaarteenheid 105en 106. Het percentage
leem ( < 50 mu) bedraagt 6 à 10%, de dikte van het plaggendek is ca. 70 cm. Door het opgebrachte zand zijn de
gronden in de bovengrond minder grofzandig dan in de ondergrond.
De ondergrond van dezegrofzandige oude bouwlanden bestaat uit een door bewerking onthoofd profiel van vochtige
humusijzerpodzolen. Dit iskenbaar aan het grijsgeel gevlektezand met restanten van een ijzer-Bvan dit bodemprofiel.
Gronden met solifluctie-dekken hebben in de ondergrond een nat humuspodzol met een bruine humus-B.
Landbouwkundige waardering: Deze gronden zijn geschikt voor de verbouw van rogge, haver en aardappelen en
ongeschikt voor blijvend grasland. Zij hebben grondwaterroest binnen 60 cm, en een fluctuatie in de grondwaterstand van 80à 100cm. Op dewat lager gelegen, lemiger gronden worden ondanks de hogere vochteisen van dit gewas
voederbieten geteeld, omdat het niet gemist kan worden in het gemengde bedrijf. Op dezewat gunstiger gelegen gronden is ook meerjarige kunstweide mogelijk. Naarmate de gronden droger liggen en minderleembevatten verschuift
de mogelijkheid voor grasland naar eenjarige kunstweide.
Eenheid 105. Middelhoge oude bouwlanden in zwak lemig, soms niet lemig, zeer arm
fijn zand
Oppervlakte: 15800 ha = 3,2% vandeprovincie
Deze weinig lemige oude bouwlanden komen voor daar waar de lokale dekzanden een zuiver eolische samenstelling
hebben (fig. 23). Dit zijn gebieden, waar de rivieren zich diep hebben ingesneden in zandige pakketten van het regionale dekzand langs de oostelijke zijdalen van de Aa en langs de bovenloop van de rivieren in de Kempen, waar onder
andere Maarheeze, Valkenswaard, Hogeloon en Lage Mierde de centra vormen. Overeenkomstige plaatsen in
westelijk Noordbrabant zijn Breda-zuiden Nispen. Verder liggen deze gronden methun hogere varianten van kaarteenheid 114verspreid op de pleistocene zoom langs holocene gebieden en daar waarderivieren van midden-Noordbrabant de zuidwest-noordoost gerichte zandrug van de Centrale Slenk doorbreken (Erp, Son, Oostelbeers en
Westelbeers).
De plaggendekken van dezegronden bevatten nog4-5%humus. Vanwege het overwegend gebruik van heidestrooisel
zijn deze ook grijszwart van kleur.
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FIG. 23. Kaarteenheid 105. Middelhoog oud bouwland in zwak lemig dekzand. Vanaf'30 cm isde vochtinvloed van de ondergrond zichtbaar aan donkerder horizonten. Het mestdek is ontstaan op een dunne
humuspodzol waarvan resten van de A2- en B-horizonten bewaard zijn gebleven.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R24-39)
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De zwak lemige gronden van Asten en Milheeze-Bakel zijn bruiner, bovendien zijn de plaggendekken dikker. Deze
bouwlandgronden liggen aan de periferie van het hoogveengebied. In Limburg werden de gronden met eenzelfde
ligging voorzien van de signatuur voor een bruine kleur. Dit is in Brabant niet gebeurd omdat de bruine kleur onder
in de plaggendekken waarschijnlijk samenhangt met de aanwending van strooisel in de potstallen afkomstig uit
het hoogveen. De ondergrond bevat veelal humusarme restanten van een humusijzerpodzol met gley of een humuspodzol met gleyverschijnselen. Plaggendek en ondergrond zijn als regel leemarm (6-10% < 50 mu).
Landbouwkundige waardering:Deze gronden zijn geschikt voor de teelt van rogge, haver en aardappelen en zo goed
als ongeschikt voor blijvend grasland.
Voederbieten worden met redelijk succes verbouwd als de gronden aan de lage kant liggen of wat lemiger zijn. Deze
gronden vertonen grondwaterroest ondieper dan 80 cm en hebben een fluctuatie in de grondwaterstand van 120
tot 140cm. De vochtigste gronden van deze kaarteenheid zijn zeer geschikt voor meerjarige kunstweide. Naarmate
zij hoger liggen of zandiger worden neemt deze geschiktheid af tot eenjarige kunstweide.
Eenheid 106. Middelhoge oudebouwlandeninsterk lemigfijn zand
Oppervlakte: 54500 ha = 10,9% vandeprovincie; hiervan heeft 400 ha toevoeging c,
2400 ha toevoeging r en 100ha toevoegings
De sterk lemige oude bouwlanden vertegenwoordigen een grote groep gronden, die voorkomen langs bijna alle
beekdalen van het pleistocene landschap en daarbuiten in een meer regionale verbreiding tussen Breda en Bergenop-Zoom. Langs de beekdalen zijn deze over het algemeen wat zandiger. Van de mestdekken zijn de onderste en
bovenste horizonten iets humeuzer, waardoor de zogenaamde driedeling in horizonten optreedt. Het plaggendek
heeft soms niet meer dan 12-14% < 50 mu, de ondergrond 18-20%, in westelijk Noordbrabant zijn deze cijfers
respectievelijk 18-20% en 25-30%. In de kleur van deze bouwlandgronden doen zich opmerkelijke verschillen voor.
Naarmate zij lemiger van samenstelling zijn, worden de humeuze dekken bruiner van kleur. De gronden tussen
Roosendaal en Bergen-op-Zoom wijken hiervan af. Deze zijn zwartgrijs, hoewel zij het zwaarste van samenstelling
zijn, mogelijk hebben zij een andere lutum-fijnzandverhouding en ook een iets anderemineralogische samenstelling.
De ondergrond van deze middelhoge bouwlanden vertoont vaak banden van ijzerrijke B-horizonten van de onderliggende fossiele profielen. Hoewel zij in gedeeltelijk grijs gereduceerde horizonten voorkomen zijn deze ijzeroerbanken vast en weinig doorlatend. Reden waarom de boeren er de naam „flest", „flens" en „fleest" aan gegeven hebben naar gelang de*streek waar zij voorkomen.
Landbouwkundige waardering: Deze gronden zijn geschikt voor de normale lichte vruchtwisseling: rogge, haver,
aardappelen, voederbieten, kunstweide en naar dezeerlemige kant ook blijvend grasland. Denatste delen zijn minder
geschikt voor rogge. Op dezeer lemigegronden, zoals in westelijk Noordbrabant en dan in wat hogere ligging komen
ook zomertarwe, gerst en suikerbieten voor. Op de vochtigste gronden is blijvend grasland mogelijk met goede produktiekwaliteiten. De sterk lemige vereisen echter wel een goede oppervlakte-ontwatering, als de ondergrond ondiepe leemlagen (toevoeging r) bevat. In westelijk Noordbrabant bestaat het gevaar van vertrapping van de zode.
De maarjuist sterk lemige gronden van midden-Noordbrabant hebben minder mogelijkheden voorde verbouw van
zomertarwe, gerst en suikerbieten. Ook is meerjarige kunstweide daar meer op zijn plaats dan blijvend grasland.
MIDDELHOGE PODZOLEN IN ZEER ARM ZAND
(kaarteenheden 107, 108, 109 en 110)
De middelhoge podzolen verschillen van de lage door een geringere invloed van het grondwater in het humeuze
profieldeel. De hoogte van de grondwaterstand varieert in de winter van 35 tot 65 à 70 cm. In de profielopbouw
komt deze middelhoge ligging tot uiting in een sterkere ontwikkeling van loodzandhoudende A2-horizonten,
horizontale humusfibers en in de gescheiden ontwikkeling van zwarte en bruine inspoelingshorizonten. Is de onder84

grond ontijzerd, dan zijn debruine B-horizonten sterk vervloeid. De A-en B-horizonten van demiddelhoge podzolen
zijn steeds ijzerloos. Naarmate de gronden lemiger zijn, hebben ze 1à \\% minder humus. Bij de zandige gronden
neemt de kwaliteit van de humus-B af, afgemeten aan het hogere C/N-cijfer van de humus. Als regel neemt het C/Ncijfer ook met de diepte toe. Bij de niet lemige podzolen varieert het C/N-cijfer van 20-30.
De meeste middelhoge humuspodzolen zijn onder heide gevormd. Daarnaast komt een groep gronden voor, waarvan de profielen de afwijkende bouw hebben van de bij kaarteenheid 101 (derde type, zie pag. 77) beschreven lage
humuspodzolen. Door de hellingpositie, die de middelhoge podzolen vaak innemen, treedt ook nogal variatie op in
de geheel of gedeeltelijke ontijzering van de C-horizont. Behalve door de grondwaterinvloed wordt de ontijzering
veroorzaakt door o.m.degeringedoorlatendheid van deondergrond bijaanwezigheid vanleem. Losvan alletextuurvariaties en hoogteverschillen van het humeuze profieldeel bestaat dan de ondergrond uit Cg-horizonten van grijs
en roestig gekleurd zand.
Eenheid 107.Middelhoge podzolen inniet lemig, zeer armfijn zand
Oppervlakte: 300 ha = 0,1% vandeprovincie
De gronden van kaarteenheid 107 zijn in Noordbrabant slechts in een klein oppervlak bij Bergen-op-Zoom onderscheiden (fig. 24).Zoals uit de omschrijving van kaarteenheid 109blijkt, komen dezelfde gronden ook in deze laatste
onderscheiding voor.
Voor meer informatie zijverwezen naarde beschrijving van kaarteenheid 109oppag.85/87en naar de beschrijvingen
van kaarteenheid 107 in „De bodem van Overijssel, de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland" (Ente, Haans &
Knibbe, 1965) en „De bodem van Gelderland" (Pape, i.V.).
Eenheid 108. Middelhoge podzolen in niet lemig en zwak lemig, zeer arm grof zand.
Oppervlakte: 7300 ha = 1,5% van deprovincie; hiervan heeft 6800 ha toevoegingc
en 100ha toevoegings
Langs de westelijke flank van de Peelhorst, het zuidelijke gedeelte van de Kempen en in de flexuurrand van Tilburg
liggen middelhoge humuspodzolen op grove soms grindhoudende zanden.
De profielontwikkeling op deze zanden is op enkele punten na dezelfde als is beschreven van kaarteenheid 109. De
humus-B's zijn dunner; het gehele humeuze profiel is ook iets minder humeus. Hoewel ze ijzerloos zijn (ook de
hoogste), zijn de profielen in de ondergrond grijs gereduceerd, zij vertonen dus geen waterharde lagen van geinfiltreerde humus. Via een dunne horizont van in C geïnfiltreerde humus gaat de B-horizont over in volkomen grijs
gereduceerd zand (G).
Landbouwkundige waardering: Deze gronden zijn geschikt voor de verbouw van rogge, haver en aardappelen en
vrijwel ongeschikt voor grasland. De optimale vochthuishouding ligt bij deze gronden met een max. 30 cm dik
humeus dek tussen nauwe grenzen. De meeste vertonen grondwaterroest binnen 40 cm. Toch is een geringe daling
van het grondwater reeds aanleiding tot verdroging door de geringe diepte der capillaire zone. Hoewel door de open
ondergrond de wortelzone wat dieper reikt treden vooral bij voederbieten en late consumptieaardappelen belangrijke oogstdepressies op. In dezekaarteenheid zijn ook lage humuspodzolen ondergebracht. Bijeen open ondergrond
isdoor de betere aansluiting van de capillaire zone de teelt mogelijk van allegewassen vande lichte vruchtwisseling,
inclusief meerjarige kunstweide.
Eenheid 109. Middelhoge podzolen in zwak lemig, soms niet lemig, zeer armfijn zand.
Oppervlakte: 43000 ha = 8,7% vande provincie; hiervan heeft 500 ha toevoegingc,
1 700ha toevoegingr en 400 ha toevoegings
Het verschil in leemgehalte bij de gronden van kaarteenheid 109 hangt samen met een eolische omwerking van het
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FIG. 24. Kaarteenheid 107. Middelhoge humuspodzol in zwak lemig dekzand, ontwikkeld onder geleidelijk toegenomen grondwaterinvloed (dunne venige Al en horizontale humusfibers in BC-horizonten
niet humusvlekken). De donkerder gekleurde zandondergrond is door infiltratie van disperse humus
zeer vast.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R30-149)
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regionale dekzand. Het regionale dekzand heeft 6 tot 10% van de fractie < 50 mu. De eolisch omgewerkte delen
daarin ontstaan, hebben minder dan 3%.Gronden van kaarteenheid 109komen voornamelijk in oostelijk en middenNoordbrabant voor op zwak lemige dekzanden, die niet fluvio-eolisch omgewerkt zijn, doch ten hoogste oppervlakkig zijn afgeërodeerd. Deze podzolen komen in dezelfde profielvariaties voor als de lage podzolen. Als ontginningsgrond hebben zij een grijsbruinzwarte bouwvoor van ca. 5% humus, de ondergrond bevat dan nog over een
diepte van 25-40 cm 2-3% roodbruine humus met C/N-cijfers van 30 à 40 en soms hoger. Als de ondergrond uit
zand bestaat hebben deze gronden vaak een waterharde humuslaag behalve in de hogere profielen. Dit houdt in,
dat zij ook inde ondergrond ontijzerd zijn en een bijzonder vaste pakking hebben, diede beworteling moeilijk maakt.
Middelhoge gronden met een leemondergrond liggen ten zuiden van Gilze en Schijndel. Hier bestaat de ondergrond
uit roestig gevlekte gleyprofielen, die nog de restanten van de Bvan een oudere profielvorming dragen.
Een regelmatig voorkomend type humuspodzol dat ook voorkomt op de middelhoge lemige zandgronden van kaarteenheid 110en in sommige lage podzolen, die nog in kleine oppervlakten tussen de middelhoge voorkomen, is het
heterogene profieltype, dat opvalt door zijn donkere bruingrijze kleuren in de onderste B-horizonten, die het humusrijkst zijn. Eveneens opvallend zijn de violetbruingrijze en grijsbruine kleuren in dedikke A2- en AB-horizont. Dit
type is gemiddeld over het gehele profiel lichthumeus en goed doorlatend tot ca. 1 mdiepte,waarnaweerwaterharde
humusbanden voorkomen. Verondersteld wordt dat deze profielvorming in een later stadium onder eikenbos is
ontstaan in een humuspodzol met een normaal aflopende roodbruine B-horizont. Hiervan isde B-humus gedeeltelijk
opgelost en in onregelmatige banden afgezet in een ijzerloze CG-horizont.
Landbouwkundige waardering:Deze gronden zijn in het algemeen slechts geschikt voor de verbouw van rogge, haver
en aardappelen en vrijwel ongeschikt voor blijvend grasland. De optimale vochthuishouding ligt bij deze gronden
tussen zeer nauwe grenzen. Degrondwaterroest komt tussen 50 en 60 cm - maaiveld voor. Een geringe grondwaterdaling verbreekt reeds het contact in decapillaire zonetussen grondwater en het maximaal 30cmdikke humeuze dek.
Een uitzondering vormen de tussen deze kaarteenheid voorkomende middelhoge humuspodzolen met een open
ondergrond. Dezehebben voldoendewateraanvoer omdeteeltvanallegewassenvandelichtevruchtwisseling mogelijk
te maken, inclusief meerjarige kunstweide. Bij voederbieten en late consumptieaardappelen treden dan belangrijke
oogstdepressies op.
Eenheid 110.Middelhogepodzolen insterk lemig,zeer armfijn zand
Oppervlakte: 20 700 ha = 4,7% vandeprovincie; hiervan heeft 200 ha toevoeging c,
1900ha toevoegingren200ha toevoegings
Deze humuspodzolen zijn ontwikkeld op sommige fluvio-eolisch omgewerkte dekzanden van oostelijk en westelijk
Noordbrabant (Budel,Steensel, Oirschot, Baarle-Nassau, Gilze,Zundert, Wouwse Plantage). Het hogere leemgehalte
met ongeveer 20% in de fractie 16-50 mu en het gehalte aan fijn zand is beperkt tot een bovengrond van ca. 70 cm.
Deze gronden hebben dunne B-horizonten. Zowel de zwarte B2h als wel de hier bruingeel tot bruingrijs gekleurde
B2- en B3-horizonten zijn ondiep ontwikkeld. Vaak ontbreekt ook de zwarte humus-B helemaal. Indien de diepere
ondergrond lemig is, komt bij hogere varianten een roestbruine B-horizont voor onder de bruine ijzerloze humus-B.
Bij de lagere gronden van deze groep wordt de humus-B van de ijzer B's van het oudere bodemprofiel gescheiden,
door een ijzerloze C-horizont, die bovenin diffuse humus bevat. Door de waterstagnerende werking van leemlagen
in de ondergrond worden de ijzerloze Cg-horizonten dikker en neemt ook bij de hoogste gronden van deze onderscheiding het ijzerrijke profieldeel van de ondergrond in omvang af. Bij normale ontginningsdiepte van 25 à 30 cm
komt het veelvuldig voor dat de gronden door een volledige opname van de dunne B-horizonten in de bouwvoor de
indruk wekken alsof ze ontgonnen zijn uit A/C-profielen.
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TABEL 18. Enige analysegegevens van een middelhoge humuspodzol op sterk lemig zeer arm fijn zand onder Heeze, binnen kaarteenheid 110
Horizont

diepte
in cm

Ap

0-16

B2h
B22
BC
BCg

16-24
24-32
32-43
43-52

Cllg

52-74

C12g

74-97

kleur

pH
(KCl)

humus

<2

5YR 2/1,5
5YR 1/2
7,5YR 3/3.5
10YR 5,5/4,5

4,9
4,2
4,2
4,3

3,0
4,1
3,6
1,3

2
2,5
2
3

2
2
4,5
2

9
18
12,5
13

14
14
8
22

37
29
32
28

40
34
30
32

10YR 6,5/4

4,3

0,8

3

1

ll)

IX

y>

29

10YR 6/2,5
2,5Y 7/3

4,3
4,4

1,3
0,4

5
2

4
2.?

22
21

20
25

27
29

23
21

Munsell
notatie

zwart donker
roodbruin
zwartbruin
zeer donker bruin
geelbruin
licht geelbruin
(compact)
licht grijsbruin
(compact)
lichtgeel

0/
10

in % van de minerale delen in mu
16-50 50-105
2-16
105-150

Landbouwkundige waardering:Deze gronden zijn in het algemeen slechts geschikt voor de verbouw van rogge, haver,
aardappelen, matig geschikt voor hakvruchten en vrijwel ongeschikt voor blijvend grasland.
Ze hebben grondwaterroest binnen 80 cm. Doordat bij een geringe daling van de grondwaterstand het contact met
debovengrond,diehierzeerdunis, snel wordt verbroken treden vooral in de hogere delen belangrijke oogstdepressies
op bij voederbieten en late consumptieaardappelen.
HOGE OUDE BOUWLANDEN IN ZEER ARM ZAND
(kaarteenheden 113. 114 en 115)
De hoge oude bouwlanden in zeer arm zand onderscheiden zich van de middelhoge oude bouwlanden door een
diepere ligging van de grondwaterverschijnselen dan 80cm - maaiveld. Karakteristiek voor deze gronden is,dat het
humeuze plaggendek niet aansluit bij de gleyhorizont. Het betekent, dat er 's zomers een hiaat istussen de humeuze
bovengrond en het grondwater; zij worden daarom gekarakteriseerd als vacuümgronden. De dikke cultuurdekken
zullen inprincipe op droge gronden metoverwegend humusijzerpodzolen zijnaangelegd. Derestanten hiervan worden
in de ondergrond aangetroffen. Op sommige zwak lemige gronden is het cultuurland aangelegd op humuspodzolen.
Ten tijde van de bemesting met plaggen en aarde werden deze droge, weinig vruchtbare cultuurzandgronden extra
bemest. Hierdoor hebben de hoge bouwlanden voor een deel een dikker plaggendek dan de lage, vochtige.
Sommige van deze hoge gronden hebben toch een opvallend dun mestdek (40-60 cm), doordat dezedekken door
solifluctie en afploegen gedeeltelijk ook weer verlaagd zijn. Van origine middelhoge bouwlanden hebben door dit
materiaaltransport een extra dik mestdek gekregen waardoor zij volgens de criteria van grondwaterinvloed beneden
80cm, hoge bouwlanden zijn geworden. Als zodanig staan deze laatste dan ook op de Bodemkaart vermeld, hoewel
zij niet op droge gronden behoeven te zijn aangelegd en dus contactprofielen kunnen zijn met aansluitende gley
beneden 80 cm.
Eenheid 113.Hoge oudebouwlandeninzwak lemig, soms niet lemig, zeer armgrof zand
Oppervlakte: 1400 ha = 0,3% van de provincie; hiervan heeft 1000 hatoevoegingc
Deze hoge grofzandige gronden hebben een verbreiding in de randgebieden van de noordelijke Peelhorst (fig. 25).
Voorts komen zij voor in een tweetal gebieden ten westen van Tilburg op de Zanden van Sterksel van de flexuurzone.
Met uitzondering van hun ondergrond komen deze gronden in profielsamenstelling ongeveer overeen met die van
kaarteenheid 104.Eenlichtergekleurd grijszwart humeusdekligtopbruingeelgekleurdeC-horizonten van een humusijzerpodzol, waarvan de humushoudende tot licht humeuze horizonten van A en B verdwenen zijn. Deze eerste
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FIG. 25. Kaarteenheid 113. Hoge oude bouwlandgrond met ploegzool. Het mestdek (75 cm dik) rust
op een ijzer-B van een humiisijzerpodzol. Onderin de B-horizont van een klei-ijzerpodzol. Haps.
(Foto Stichting voor Bodemkartering

m

R30-I50)

horizonten zijn egaal van kleur, ijzerrijk en bevatten op de overgang naar de grijze C-ondergrond dunne bandjes
(fibers) van ingespoelde klei.
Landbouwkundige waardering:In het algemeen zijn deze gronden slechts geschikt voor de verbouw van rogge, haver
en aardappelen en vrijwel ongeschikt voor blijvend grasland.
Het geringe of afwezige contact tussen grondwater en bewortelde zone in deze gronden veroorzaakt oogstdepressies
bij vochteisende en late gewassen als voederbieten en late consumptieaardappelen. Dit geldt vooral voor de gronden
met dunne plaggendekken(50 tot 70cm). De dikkere mestdekken en dedoor materiaaltransport van de hoger gelegen
delen verdikte dekken hebben een wat gunstiger waterhuishouding. Zij behoren landbouwkundig in wezen bij de
middelhoge oude bouwlanden, maar vallen door het aangelegde criterium van grondwaterroest onder of boven 80cm
bij dehoge.
Eenheid 114.Hoge oudebouwlandeninzwak lemig,soms niet lemig,zeer armfijn zand.
Oppervlakte: 16200 ha = 3,3% van deprovincie; hiervan heeft 300 ha toevoeging e
Voor de beschrijving van deze gronden kan verwezen worden naar de middelhoge oude bouwlanden met dezelfde
textuur van kaarteenheid 105.Als hogere delen vormen zij de koppen en ruggen van het oude cultuurland (fig. 26).
Evenals bij de hoge grofzandige van kaarteenheid 113zijn ook bij deze gronden de humusdekken nog overwegend
FIG. 26. Kaarteenheid 114. Hoge oude bouwlanden. Op de voorgrond verlaagde bouwlanden met een dunner humusdek, in grasland. De
wisselende dikte vanhet plaggendek is zichtbaar aan degevarieerde grasgroei.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R30-168)
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zwart van kleuren gemiddeld dunner dan van de middelhoge groepen (40-70cm). De ondergrond vertoont restanten
van een humuspodzol met bruin humeuze ijzerhoudende B-horizonten. Dit oorspronkelijke profiel is kenmerkend
voor deze leemarme dekzanden. Het onderste gedeelte van de gleyloze ondergrond bestaat uit ijzerrijke horizonten
van bruingeel zand, van een oudere profielvorming evenals in de grofzandige gronden van kaarteenheid 105.
Landbouwkundige waardering: Deze gronden zijn slechts geschikt voor de teelt van rogge, haver en aardappelen en
vrijwel ongeschikt voor blijvend grasland.
Door het ten opzichte van de middelhoge oude bouwlanden dunne plaggendek van 40-70 cm en de afwezigheid van
grondwaterroest binnen 80 cm is er een vacuüm tussen grondwater en cultuurdek. Dit veroorzaakt dan ook oogstdepressies voor voederbieten en late consumptieaardappelen, vooral bij die gronden die een zeer dikke „vacuümhorizont" hebben.
Eenheid 115.Hoge oude bouwlandenin sterk lemig, zeer armfijn zand
Oppervlakte: 17000 ha = 3,4% van de provincie; hiervan heeft 200 ha toevoeging c
en 500 ha toevoegingr
De hoge oude bouwlanden in sterk lemig zand komen in profielsamenstelling en humusgehalte ongeveer overeen
met de middelhoge. Het plaggendek geeft vaak een duidelijker driedeling te zien van verschillende ophogingsperioden. De lichter gekleurde midden-horizont is dikker dan bij de middelhoge gronden en bevat soms niet meer
dan 2% humus.
De ondergrond vertoont resten van humusijzerpodzolen zonder gleyverschijnselen. De diepere ondergrond op ongeveer 2 m bevat ijzerbanden in zandig materiaal. Als deze doorlopen kunnen zij waterstagnerend werken.
Sommige hoge humuspodzolen zijn ontijzerd in hun B- en C-horizonten. Dit is waar te nemen aan fossiele ijzerbandjes. Een begeleidend verschijnsel is verder, dat deze C-horizonten bij de zandige profielen veranderen in een
harde bank en bij de lemige varianten in grijze gereduceerde horizonten, die niet vast zijn.

TABEL 19. Enige analysegegevens van een hoge oude bouwlandgrond in sterk lemig zeer arm fijn zand t.z.v. Breda, binnen kaarteenheid
115
Horizont

Aanp
Aan2
AB
Cl

diepte
in cm

kleur

zwartbruingeel
35-55 donker
grijsbruin
55-75 grijsbruin
75-100 geelgrijs

pH
(KCl)

0/
/o

humus

< 2

in % van de minerale delen in mu
2-16
16-50 50-105
105-150

> 150

Pw
d.p.m.

PK-getal
citr.
d.p.m.

0-35

5,9

4

2

3,5

12,5

24

3S

36,5

40

460

23

5,5
5,5
5.S

3
2,5
0.5

2
2
1

3.5
3,5
2

14
13,5
7,5

22
23
23,5

34
23
27

33,5
33,5
42

10
10
10

180
150
130

13
15

Landbouwkundige waardering: Deze gronden zijn geschikt voor de teelt van vroegrijpe gewassen, die geen bijzonder
hoge eisen stellen aan de vochthuishouding, zoals gerst, haver, rogge en aardappelen. Voor tarwe en suikerbieten
zijn ze maar matig geschikt. De gronden van deze kaarteenheid die in westelijk Noordbrabant voorkomen, hebben
een ongeveer 10% hoger Ieemgehalte dan die in oostelijk en midden-Noordbrabant. Ze hebben daardoor wel mogelijkheden voor bieten en tarwe.
Deze gronden hebben grondwaterroest dieper dan 100cm. Voor blijvend grasland zijn ze in de zomer te droog. In
het westen van de provincie zijn ze toch in gebruik als vroegproducerende graslandpercelen bij het bedrijf.
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HOGE PODZOLEN IN ZEER ARM ZAND
(kaarteenheden 116, 117, 118en 119)
De hoge podzolen onderscheiden zich van de middelhoge podzolen door het ontbreken van gleyverschijnselen in een
groot deel van hun profiel. Steeds zijn deze gronden opgebouwd uit A-, B-en C-horizonten, waarbij pas de diepere
ondergrond gley bevat.
De meeste gronden van deze kaarteenheden zijn ontwikkeld tot humuspodzolen, waarvan de humeuze horizonten
een diepte bereiken van ca. 40 cm. Zij bestaan uit een grijszwarte Al-horizont, een lichtgrijze A2, waaronder doorgaans een bijna pikzwarte B2h en vervolgens bruin humeuze B-horizonten al of niet met ijzer voorkomen. Een kenmerkend verschil met de middelhoge humuspodzolen is de dikke gleyloze C-horizont. Naarmate de gronden op
lemiger materiaal voorkomen zijn deze C-horizonten, op enkele uitzonderingen na, ijzerrijker en dus geler van kleur.
Sommige hoge humuspodzolen zijn ontijzerd in hun B- en C-horizonten. Dit is waar te nemen aan fossiele ijzerbandjes en vervloeide B-horizonten. Een begeleidend verschijnsel is verder, dat deze C-horizonten bij de zandige
profielen veranderen ineen harde bank en bij delemigevarianten ingrijze gereduceerde horizonten, die niet vast zijn.
Eenheid 116. Hoge podzolen in niet lemig, zeer armfijn zand
Oppervlakte: 11 400 ha = 2,3% van deprovincie; hiervan heeft 600 ha toevoeging c
De profielen van deze gronden zijn ontwikkeld op de lokale, eolisch gevormde dekzanden en op een gedeelte van de
stuifzanddekken, welkedaarin secundair zijn ontstaan (fig. 27). In het laatste geval bevat de ondergrond een tweede
bodemprofiel, dat meestal eveneenseen humuspodzol is.Indehogezandgronden vandezoom onder Bergen op Zoom
en dievan zuidoostelijk Noordbrabant komt dit dubbele profiel veelvuldig voor. Op de zuidwest-noordoost lopende
zandrug door oostelijk Noordbrabant bestaan de gronden van kaarteenheid 116uit enkelvoudige profielen in oudere
eolische afzettingen. De gronden van deze kaarteenheid hebben de profielindeling zoals deze hierboven werd beschreven. Vanwege het mineralogisch zeer arme zand bevat de slibarme C-ondergrond nog weinig ijzer, zodat deze
geelgrijs is en slechts ijzerbandjes van \ tot \\ cm dikte bevat.
TABEL 20. Enige analysegegevens van een hoge podzol in niet lemig, zeer arm fijn zand t.z.v. Best, binnen kaarteenheid 116
Horizont

Al
A2
B2h
B21
B22
B3
Cll
C12
C13g

diepte
in cm

kleur

zeer donker
grijs tot zwart
3-11 zeer donker
grijs
11-15 zwart
15-25 zwartbruin
25-45 donker grijsbruin
45-87 licht grijsbruin
87-160 licht grijsbruin
160-180 licht grijs
180-200 licht geelbruin

pH
(KCl)

humus

<2

5YR 2,5/1

3,1

10

4,5

1

0

5

45

45

17,8

5YR 3/1
5YR2/1
7,5YR 2/1,5

3,2
3,4
3,9

2
9,8
4,7

2
5
3

2
1
1,5

0,2
0.3
0,1

4,5
3
4

44
43
45

47
47
46

20,0
22,3
18,6

7,5YR 3,5/2,5
10YR 6,5/2,5
10YR 6,5/2,5
10YR 7/1,5
10YR 6/3,5

4,4
4,6
4,7
4,7
4,7

1,2
0,4
0.3
0,2
0,3

3.5
2
1,5
1,5
1,5

1
2
1,5
2,5
0,5

0
0
7
5
2,5

4.5
4,5
4,5
10
6

49
48
53
42
47

42
43
33
30
42

22,5

Munsell
notatie

0/

in % van de minerale delen in nut
16-53
53-90
90-150
2-16

CIN
> 150

0-3

Landbouwkundige waardering:Deze gronden zijn hoogstens matig geschikt voor rogge en haver. Daar in de normale
zomers de grondwaterstanden tot 1,80 à 2,00 m—m.v. wegvallen leveren aardappelen niet meer dan halve oogsten.
De gewassen zijn door het grote vacuüm tussen deteeltlaag en degrondwaterzone aangewezen op de neerslag. Alleen
in regenrijke zomers komen redelijke oogsten voor. Deze gronden zijn veelal niet tot landbouwgronden ontgonnen.
Een klein deel ligt nog in heide, het grootste deel is als bos in cultuur en beplant met groveden.
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FIG. 27. Kaarteenheid 116. Hoge humuspodzol in niet lemig fijn zand. Bijna alle humus is uit de Ahorizonten verdwenen engepodzoleerd ineendikke B2h-horizont. Onregelmatige, horizontaal verlopende
humusfibers in een heterogene B-horizont en verticale humusfibers langs oude wortelgangen in gelaagd
zand van de C-horizont.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R30-151)

'
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Eenheid 117.Hogepodzolen inniet lemig enzwak lemig,zeer arm grof zand
Oppervlakte: 8600 ha = 1,7% van de provincie; hiervan heeft 7800 ha toevoeging c
De grofzandige podzolen liggen in het Peelgebied, de zuidelijke Kempen en op de grove zanden van de flexuurrand
tussen Riel en Oosterhout (fig. 28).
Normaal zijn deze gronden ondiep humeus, ongeveer 30 cm. De overige verschillen met de op fijn zand liggende
van kaarteenheid 116zijn een dunnere loodzandlaag en dunnere B-horizonten. Deze B-horizonten zijn iets rijker aan
mineralen. \n hun C-horizonten zijn deze gronden geelgrijs, de dunne ijzerbandjes ontbreken vaak en zij hebben
het karakter van een zwakke klei-inspoeling in dunne fibers.
TABEL 21. Enige analysegegevens van een hoge licht humeuze podzol (type humusijzerpodzol) op zwak lemig grof zandt.z.v. Nistelrode,
binnen kaarteenheid 117
Horizont

diepte

kleur

Munsell
notatie

donker grijsbruin
grijsbruin
geelbruin
oranjegeel
lichtbruin

10YR4/2
10YR 4,5/2,5
10YR 5,5/3,5
7.5YR 6/7
10YR 6,5/3

in cm
Ap
A2
B2
B3
BC

0-20
20-30
30-50
50-85
85-100

pH
(KCl)
4.0
4.1
4,1
4,4
4.3

% in "/„ v.d. minerale delen in mu
16-150
humus
> 150
16
1,8
l.l
1,0
1.1
0,7

8
9
8
7
5

11
8
11
15
26

79
82
80
77
68

C/N

P-Al

P-tot.

13,5
32,0
16,5
18,6

9
22
21
9
5

44
53
55
38
14

Landbouwkundige waardering: Deze gronden zijn matig geschikt voor de teelt van rogge, haver en aardappelen in
regenrijke zomers. In normalejaren leveren aardappelen niet meer dan een halve oogst op, reden waarom de vruchtwisseling tot haver en rogge beperkt is. De gewassen zijn geheel op de neerslag aangewezen. Het vacuüm tussen de
teeltlaag en degrondwaterzone bedraagt 80à 100cm, terwijl het grondwater tot 180à 200cmwegzakt in de zomer.
Deze gronden zijn meestal niet tot landbouwgrond ontgonnen, maar in bos gelegd en beplant met groveden.
Eenheid 118. Hogepodzolen inzwak lemig, soms niet lemig, zeer armfijn zand
Oppervlakte: 22800 ha = 4,6% van deprovincie; hiervan heeft 500 ha toevoeging c,
100ha toevoeging r en een kleine 100ha toevoegings
De samenvoeging van zwak lemige en niet lemige zandgronden is om cartografische redenen opveleplaatsen noodzakelijk geweest. Langs de beekdalen is een gedeelte van de lokale dekzanden zwak lemig ontwikkeld. Deze afzettingen liggen op de overgang naar de lemiger delen, waarop de oude zandbouwlanden zijn ontstaan. Voor een deel
zijn het ook hoge erosie-relicten van het regionale dekzand, die soms langs beekdalen doch vaker op grotere afstand
daarvan, voorkomen. De eolische omwerkingen, die hierin hebben plaatsgehad, maken dat de zanden op korte
afstanden wisselen tussen zwak en niet lemig.
De niet lemige podzolen van deze kaarteenheid zijn in profielopbouw hetzelfde als die van kaarteenheid 116. In de
zwak lemige zijn de C-horizonten vanwege oudere profielvormingen krachtiger ontwikkeld tot bruingele horizonten
met ijzerfibers (fig. 29).Een voortzetting van deze ijzerinspoeling van boven vinden wein de diepere ondergrond waar
dit ijzer in grijs zand (CG) is opgehoopt tot een bruingele horizont van een paar dm's dikke humusijzerpodzol.
Zijn degronden vande kaarteenheden 116en 118ontijzerd,dan worden bij dezezandigegronden juist de C-horizonten
bijzonder vast en bevat de ondergrond waterharde humusbanden.
Landbouwkundige waardering: Deze gronden zijn in regenrijke zomers matig geschikt voor de verbouw van haver,
rogge en aardappelen. In normalejaren daalt het grondwater in dezomer tot 1,80 à 2,00 monder maaiveld. Onder de
zeer dunne teellaag onstaat dan een vacuüm-zone van 80 à 100cm. Daarom is de vruchtwisseling meestal beperkt
tot rogge en haver; aardappelen leveren in een normale zomer maar een halve oogst. De meeste gronden van deze
kaarteenheid zijn in bos gelegd en beplant met groveden.
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FIG. 28. Kaarteenheid 117. Hoge humuspodzol in grindhoudend grof zand. De Al is hier zeer dun,
de A2 is pleksgewijs zwak ontwikkeld. Er is een geleidelijke overgang tussen de nog ijzerhoudende Aen B-horizonten.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R30-152)
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FIG. 29. Kaarteenheid 118. Hoge humuspodzol in zwak lemig fijn zand. Voordat een B2h werdgevormd isde aanvankelijk sterk ontwikkelde,
bruine B-horizont door uitspoeling onder invloed van de vegetatie bleker geworden.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R30-I53)

Eenheid 119.Hogepodzolen insterk lemig zeer armfijn zand
Oppervlakte: 2400 ha = 0,5% van de provincie; hiervan heeft 100 ha toevoeging r
Deze gronden worden weinig aangetroffen daar zij in het algemeen vroeg zijn uitgekozen voor de aanleg van het
cultuurland, dat uiteindelijk het oude zandbouwland isgeworden. Op een viertal plaatsen van enige betekenis komen
deze voor. In het belangrijkste gebied van Steensel en Bergeijk zijn de meestevan dezegronden ontwikkeld tot zwak
humushoudende ijzerpodzolen. In een kleiner deel hiervan zijn humuspodzolen met zwarte en bruine ijzerrijke
B-horizonten ontstaan. De horizonten met een bruine humus zijn bij deze laatste zeer zwak ontwikkeld. Er komen
ook gronden onder voor met een zwarte B2h-horizont, scherp afgetekend tegen een geelbruine tot okerkleurige
ijzer-B.
De ondergrond van al deze gronden bevat B-horizonten van oudere bodemprofielen in geelgrijs en grijs niet lemig
zand. De onderste hiervan hebben een inspoeling van klei en zijn weinig doorlatend. De gronden met een weinig
gedifferentieerde Aen een zwarte humus-B op een okerkleurige ijzer-B vertonen op de overgang van deze twee laatste
horizonten een zogenaamde „iron-pan". Dit is een dicht steenhard laagje van ijzeroer (humus-ijzerverbinding)
waarop iedere beworteling afstuit.
De sterk lemige podzolen van Alphen en Riel bevatten 20-30% < 50 mu. Het materiaal is mineralogisch armer dan
de overige gronden in deze kaarteenheid. Hier heeft zich een sterkere ontwikkeling voorgedaan in de richting van
ijzerarme humuspodzolen met bruine humus-B's omdat de gronden hier minder zijn gedraineerd door leemlagen in
de ondergrond.
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FIG. 30. Kaarteenheid 119. Matig humeus ontginningsprofiel in een hoge humusijzerpodzol in sterk
leinig fijn zand. Onder de bouwvoor restanten van de humus-ijzer-B. Hieronder vervolgens de A2, de
B-horizont in handen en gelaagde C-horizonten van een oudere klei-ijzerpodzol.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R30-154)
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Landbouwkundige waardering:Deze gronden zijn geschikt voor de teelt van rogge, haver, aardappelen, voederbieten
en de aanleg van kunstweide en blijvend grasland. Op de lemigstevarianten kunnen ook zomertarwe, gerst en suikerbieten worden verbouwd. De vochtigste gronden zijn te nat voor rogge. Waar ondiepe leemlagen voorkomen is voor
grasland een goede oppervlakte-ontwatering nodig, anders bestaat gevaar voor vertrapping.
HOGEPODZOLEN IN OVERWEGEND ARM ZAND EN HOGE HUMUSARME
ZANDGRONDEN IN ARM EN ZEER ARM ZAND (kaarteenheden 121 en 124)
De kaarteenheden 121en 124hebben betrekking op stuifzandgronden en humusarme podzolen. De bodemprofielen
hiervan zijn in het algemeen weinig gedifferentieerd en uitgesproken humusarm. Het onderscheid arm en zeer arm
zand geeft een gering verschil aan in mineralogische samenstelling tussen de rivierzandafzettingen en de stuifzanden
van dedekzanden. Inde iets rijkere rivierzanden zijn ook stuifzanden ontwikkeld. Inde nietverstoven delen van deze
rivierzanden komen eveneens humusarme gronden voor.
Eenheid 121. Hogepodzolen inniet lemig, soms zwak lemig, overwegendarmgrofzand.
Oppervlakte: 100ha
Humusarme gronden in rivierzanden zijn in Noordbrabant op één plaats, bij Grave, onderscheiden (fig. 30).
In de matig grove zanden, die een M50-cijfer hebben van meer dan 210,zijn humusarme bodemprofielen ontwikkeld
van het type ijzerpodzol en humusijzerpodzol. Op sommige plaatsen zijn door recente verstuivingen deze bodemprofielen met humusarm zand overdekt. Het voorkomen van dit laatste heeft niet als criterium gegolden voor het
onderscheiden van deze kaarteenheid, al zijn deze dekken wel systematisch aan deze gronden gebonden. Beide
profieltypen hebben in de ondergrond de profielontwikkeling van klei-ijzerpodzolen. De A2-horizonten van de
jongere podzolen zijn verschillend van ontwikkeling.
Dejongere ijzerpodzol wordt in deze horizont gekenmerkt door een geelbruinelaag van ijzerrijker zand dat humusarm is. Het ontstaan van deze laag boven in het profiel is bij deze hoge gronden eerder aan een voortgezette
verwering van A2-materiaal toe te schrijven dan aan een Fe-transport door plantenwortels naar boven, dat bij
middelhoge gronden voorkomt. Dezeverweringszone heeft een dikte van gemiddeld 40 à 50 cm. En hoewel in deze
zone heel weinig podzoleringsverschijnselen voorkomen neemt het grootste gedeelte van het materiaal daarvan toch
de positie in van een B-horizont omdat de toplaag ontwikkeld istoteen ongeveer 10cm dikke zwak humushoudende
A-horizont van iets ijzerarmer bruingrijs zand. Dit is de reden dat dit profieltype als een ijzerpodzol beschreven
wordt. Min of meer ongemodifieerd komt deze ijzerpodzol in verschillende delen voor van kaarteenheid 121 en
daarbuiten in niet apart onderscheiden delen van andere kaarteenheden, zoals in kaarteenheid 124langs de Maasterrassen en in kaarteenheid 119 in de Kempen. In sommige van deze fijnzandige en grofzandige gronden zijn ook
humusijzerpodzolen ontstaan. Deze hebben een ongeveer even dikke A-horizont als de ijzerpodzolen of iets dikker.
Ze zijn daarbij ook iets humeuzer en donkerder van kleur. Hieronder ligteen ongeveer 20 cm dikke grijsbruine licht
humeuze B-horizont in geelgrijs ijzerhoudend zand.
Landbouwkundige waardering: Deze gronden zijn hoogstens matig geschikt voor de teelt van rogge, haver en
aardappelen en vrijwel ongeschikt voor blijvend grasland.
Doordat tussen debovengrond en het grondwater een vacuüm ontstaat door het diepwegzakken van het grondwater,
treden bij vochteisende en late gewassen als voederbieten en lateconsumptieaardappelen ernstige oogstdepressies op.
Eenheid 124. Humusarme zandgronden in niet lemig, soms zwak lemig, arm en zeer
arm zand
Oppervlakte: 17900 ha = 3,6% van de provincie; hiervan heeft 200 ha toevoeging c
Tot dezegronden zijn destuifzanden gerekend. Zij liggen verspreid ingrotere en kleinerecomplexen in het pleistocene
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FIG. 31. Kaarteenheid 124. Humusarm stuifzandprofiel op een dekzandondergrond van vaster en fijner
zand. Het bodemprofiel van de ondergrond is bijde opstuiving verdwenen.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R30-1S6)
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landschap waar lokale dekzanden leemarm zijn ontwikkeld (fig. 31)en minder op de hoge zwak lemige dekzanden.
Het bodemprofiel van stuifzanden bestaat uit klaar zand,dat licht geelgrijs is. Gronden die al geruime tijd met heide
zijn bedekt, dragen een micro-humuspodzol van enige cm's dikte, bestaande uitgrijszwart A-materiaal en lichtbruine
B-humus.
In de ondergrond worden vaak humuspodzolen aangetroffen of resten daarvan. In de stuifzandprofielen van de
Drunense Duinen komen jonge humuspodzolen voor van een type, dat we aan de oppervlakte weinig aantreffen.
Zij hebbeneendikkegeelgrijsgebleektezwakloodzandkleurige A2 opeenzwak humeuze lichtbruin gevlekte humus-B
die te zamen ongeveer 2 m dik zijn.
Landbouwkundige waardering:Deze gronden zijn door hun hoge ligging en humusarmoede niet geschikt voor bouwland. Zij liggen voor het overgrote deel in bos.
ASSOCIATIE VAN MIDDELHOGE EN HOGE BRUINE OUDE BOUWLANDEN
(kaarteenheid 126)
Eenheid 126. Associatie van middelhoge en hoge bruine oude bouwlanden in lemig,
soms niet lemig arm zand
Oppervlakte: 600 ha = 0,1 % vandeprovincie
De gronden van deze kaarteenheid behoren in de groep der grofzandige oude bouwlandgronden van de kaarteenheden 104 en 113. Door de noodzaak van samenvoeging in verband met de kaartschaal is de kaarteenheid een
associatie geworden van hoge en middelhoge gronden.
De zanden van deze bouwlanden zijn grover (150-200 mu) en iets mineraalrijker door een wat hoger kleigehalte
dan die van het dekzand. De klei iseen gevolg van sedimentatie-invloeden der grote rivieren.
De ontwikkeling van de oude bouwlanddekken is op deze gronden gekenmerkt door een zeer geringe ophoging
met zandig materiaal. Door overwegend gebruik van bosstrooisel zijn deze gronden minder diep humeus, de teeltlaagisdonker grijsbruin. Dekleurvan de20à 30cmdikkelicht humeuzelaaghieronder islichtbruin. Degronden zijn
ontgonnen uit humusijzerpodzolen. De bruine horizont onder de teeltlaag is de B-horizont van dit oorspronkelijke
profiel.
Door de kleibijmenging cementeren deze gronden gemakkelijk. Daar ze een labiele structuur hebben, klappen ze bij
nat worden in elkaar en worden bij uitdroging steenhard. In de praktijk noemt men ze „wreed".
De gronden van deze kaarteenheid zijn de zandige varianten van de oude rivierkleigronden, waarin gelijksoortige
bodemprofielen voorkomen, indien dezealscultuurland oud zijn. Aan hun hogeen middelhoge ligging beantwoorden
in de humusarme ondergrond respectievelijk vacuüm-profielen en gleyprofielen. Van de eerste zijn de C-horizonten
geelbruin. Bij de middelhoge gronden zijn het Cg-horizonten van roestig grijs en geelgevlekt zand, dat eenzelfde
voorkomen heeft als dat van de bruine gleygronden.
Landbouwkundige waardering: Deze gronden zijn geschikt voor de teelt van rogge, haver, aardappelen en voederbieten en tevens geschikt voor eenjarige kunstweide en matig geschikt voor blijvend grasland.
Ondanks hun lichte kleibijmenging bieden ze minder mogelijkheden dan de sterk lemige gronden, voornamelijk door
hun vochttekort in de zomer. Tarwe en suikerbieten komen er niet op voor. Groene erwten voor de conservenindustrie wel. Deze gronden zijn vroeg in produktie. De hogere delen zijn voor grasland en zelfs voor meerjarige
kunstweide weinig geschikt.
ASSOCIATIES VAN ZAND-, LEEM-, RIVIERKLEI- EN VEENGRONDEN
(kaarteenheden 131, 132, 133en 134)
De gronden met een zeer wisselende samenstelling van zand-, leem-, rivierklei en veen zijn als associaties tot enige
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aparte kaarteenheden samengevoegd. Het zijn de gronden van de beekdalen, die periodiek veelal een grote wateroverlast hebben. Ook zijn in deze associaties opgenomen de gronden in afgesnoerde beekdalen en vennen.
Eenheid 131. Associatie beekkleigronden: gleygronden, soms podzolen, oude bouwlandenen veengronden;klei, zand enveen
Oppervlakte: 500 ha = 0,1%vandeprovincie
Deze kaarteenheid komt plaatselijk voor temidden van de gleygronden van kaarteenheid 102,ten zuidwesten van
Breda in de bovenloop van het meest westelijke stroomdal. Beide kaartvlakjes kregen een verkeerde kleur.
Aangezien de opbouw zeer gevarieerd is en de verbreiding gering wordt van deze eenheid geen landbouwkundige
waardering gegeven.
Eenheid 132. Associatie beekdalgronden: gleygronden, veengronden, soms middelhoge
enhogezandgronden; niet lemig en lemigfijn zand,veen
Oppervlakte: 23500 ha = 4,7%vandeprovincie; hiervan heeft 1200 ha toevoegingc
en 100ha toevoegingr
De zand-slib samenstelling van deze gronden varieert aan de oppervlakte van fijn zand tot sterk lemig zand. In de
diepere ondergrond zijn de fluviatiele afzettingen van de beekdalen veelal gelaagd en vertonen een nog grotere afwisseling in fijn en grof zand en leem, waartussen soms ook oudere veenlagen voorkomen. De randen van de beek
dalen zijn zandiger.
De zandige delen van de beekdalen zijn ontwikkeld tot ondiepe, sterk humeuze AC-profielen. De A-horizonten
kunnen zowel zwart als roestig bruin zijn. De gronden met een zwarte Al zijn in de ondergrond als regel ijzerarm en
grijs gereduceerd. De gronden met een roestbruine Al daarentegen zijn roestig gevlekt. Bij dezelaatste gronden heeft
zich aan de oppervlakte een veel grotere ophoping van ijzer voorgedaan. Op sommige plaatsen isdit zelfs aanleiding
geweest tot de winning van moerasijzererts (Aa-dal). In de omgeving van de oude dorpen zijn de zandige beekdalgronden het langst in gebruik. Ze hebben dan zwart humeuze mestdekken van 20-30 cm dikte. Om cartografische
redenen zijn deze dekken niet apart vermeld op de kaart.
In de ondergrond van de doorgaans slibrijkere lagere delen komen ook veenlagen voor, in dikte variërend van een
paar dm's tot ongeveer 1m. Het veen is moerasbosveen van elzen, berk, wilg en gagel.
Door hun hogere ligging hebben de zandige oeverruggen vlak langs de riviertjes een drogere profielontwikkeling
doorgemaakt. De samenstelling van deze gronden varieert van een roestarme,bruine gleygrond tot een grijsbruine
humusijzerpodzol. De humusarme ondergrond van deze oeverruggen heeft vaak een heterogene samenstelling van
slibhoudend en slibarm zand, met ijzervlekken.

TABEL 22. Enige analysegegevens van een bruine lemige beekdalzandgrond in sterk lemig, zeer arm fijn zand t.z.v. Breda, binnen kaarteenheid 132
Horizont

All
A12g
ACg
Cllg
C12g
CG

diepte
in cm

kleur

pH
(w)

donker grijsbruin
donker bruingrijs
(roestig)
20-33 donker grijsblauw
(sterk roestig)
33-45 grijs (roestig gevlekt)
45-63 grijszwart (roestig)
63-100 grijs
0-5
5-20
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in % van de minerale delen in mu
humus

<2

2-16

5

> 150 d.p.m.

PK
Pcitr.
d.p.m.

K-get.

16-50

50-105

105-150

2

20

10

30

33

30

760

17

8,7

8

5,0

5,5

10

4,5

17

21

20

23

0

120

6

6,1
6,2
6,2
6,4

4.5
3
1
0.5

16
2
6
0,5

7
1
3
0,5

19
19
15
6,5

25
39
35
25,5

16
25
26
37

17,5
14
15
30

0
0
0
0

110
60
50
20

5
7

—

Landbouwkundige waardering:Deze gronden hebben nogal eens last van langdurige hoge waterstanden in het voorjaar. Ook kunnen in een neerslagrijke periode in de zomer plaatselijk hoge waterstanden voorkomen. De zandige
hoge gronden daarentegen die nogal eens complexen bouwland dragen, kunnen 's zomers te droog zijn. De laagste
gronden zijn door de hoge grondwaterstanden en de geringe trapvastheid van de venige zodes moeilijk beweidbaar.
Hier treft men overwegend hooibouw aan.
Eenheid 133. Associatie venigebeekdalgronden: venige gleygronden en veengronden;
niet lemigfijn zand tot zandig leem, veen
Oppervlakte: 600 ha = 0,1% vandeprovincie
Deze kaarteenheid komt voor in de bovenstroom van enige naar het oosten verlopende beekdalen ten westen van
Weert.
Landbouwkundige waardering: De organische stof in deze gronden is onder voedselarme omstandigheden ontstaan.
Ze is zuur en droogt irreversibel in. De komvormige ligging veroorzaakt een zeer gevarieerde waterhuishouding;
alnaar gelangdeontwateringfunctioneert, lijden dezegronden aan droogtegevoeligheid en permanente wateroverlast.
In het algemeen dragen deze gronden matig producerend grasland, met gras van een geringe voederkwaliteit.
Eenheid 134.Associatie meerbodem- en vengronden;veen, venig tot humeus niet lemig
fijn zand tot leem
Oppervlakte: 800 ha = 0,2% van de provincie; hiervan heeft 100 ha toevoeging r
Met dezekaarteenheid zijn degronden van eenaantal van degrootste droogvallende vennen diein het zandlandschap
voorkomen onderscheiden (Somerensche heide, Lanschotsche heide en Zundertsche heide). De humussamenstelling
van de bovengrond wisselt van humusarm zand tot dat van een veendek met zwart mesotroof broekveen, opgebouwd
uit molinia (pijpestrootje). Door het afsteken van plaggen isveel materiaal verdwenen. Meerbodemmateriaal van een
paar dm's dikte bijvoorbeeld vinden we voornamelijk in vennen met een volledig gestremde afvoer. Het organische
slib is evenals de zandondergrond bruingeel door de verplaatsing van humus van aangrenzende humuspodzolen en
door de humus, die door de vegetatie ter plaatse is geproduceerd. In de diepere ondergrond komen waterharde
humusbanden voor. Van een duidelijke ontwikkeling van een humeus profiel in de minerale bodem isechter meestal
geen sprake.
Landbouwkundige waardering: Door het zure venige materiaal en de irreversibele indroging wordt het grasbestand
op deze gronden nadelig beïnvloed. Hun komvormige ligging maakt hen zeer afhankelijk van de ontwatering.
Droogtegevoelige gronden komen voor naast die met permanente wateroverlast. Ze hebben in het algemeen slechts
een matige produktie door de onkruidvegetatie (biezen); het gras heeft een geringe voederkwaliteit.
V LEEMGRONDEN
(kaarteenheden 139, 140, 142 en 143)
Op een drietal plaatsen in Noordbrabant werden Leemgronden gekarteerd (Eindhoven, Elshout en Alphen). Behalve
in Alphen is de ligging van deze zandige lemen, met een leemgehalte van 3 2 | % tot ongeveer 45%,duidelijk gecorreleerd met lössleemlagen. Deze komen in de ondergrond voor op 1m en dieper (toevoeging r). De dekken van
zeer fijnzandig leem aan de oppervlakte hebben een dikte van 50 cm tot 1 m en gaan geleidelijk over in zandige
afzettingen van sterk en zwak lemig dekzand tot niet lemig dekzand toe.
Bodemkundig zijn in deze zandige lemen klei-ijzerpodzolen ontwikkeld (zie: oude rivierkleigronden pag. 68.
De ijzerrijkdom van de B-horizonten is veel geringer dan bij de oude rivierkleigronden. In deze klei-ijzerpodzolen
zijn jongere bodemprofielen ontstaan van boshumuspodzolen.
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In de Leemgronden is een onderscheid gemaakt naar hoogteligging en naar cultuurinvloed. Een gedeelte van de
gronden draagt een humeuze donker bruingrijze teellaag, die het karakter heeft van een dun plaggendek. De grondwaterfluctuaties zijn in deze gronden zeer groot: 2à 3 meter.
Eenheid 139. Middelhoge oude bouwlanden; sterk zandige leem
Oppervlakte: 6200 ha = 1,2% van deprovincie; hiervan heeft 1200 ha toevoegingr
en een kleine 100ha toevoegings
Deze gronden komen voor ten westen van Breda, ten noordoosten van Tilburg en een kleine oppervlakte ten westen
van Eindhoven. Hoewel in de omschrijving van deze kaarteenheid voor de legenda geen gewag wordt gemaakt van
textuur-B's, komen deze toch wel voor. Bij deze oudere cultuurgronden is deze kwalificatie weggelaten ten gunste
van een accentverlegging naar het mestdek.
Onder het zeer humeuze cultuurdek van ca. 30 cm vertonen deze middelhoge gronden een zwakke ontwikkeling tot
humusijzerpodzolen in oudere klei-ijzerpodzolen. De A- en B-horizonten van de humusijzerpodzol zijn humusarm
en grotendeels gebleekt tot grijsgeel gevlekte horizonten met roestvlekken. Door de ontginning uit bos zijn deze
horizonten met hun eveneens geringe differentiatie in ijzergehalte gedeeltelijk in volgorde verwisseld. Hierdoor
wordt de indruk gewekt alsof de ondergrond een humusarm plaggendek is.

TABEL 23. Enige analysegegevens van een middelhoge oude bouwlandgrond in het Liesbosch (Princenhage), binnen kaarteenheid 139
Horizont

Aanp
Aan2
Aan3
Aan4
Cllg
C12g

diepte
in cm

0/
pH
10
(KCl) humus

kleur

0-30
30-40
40-50
50-65
65-85

bruinzwart
donker bruin
donker bruingrijs
donker grijsbruin
licht beige, grijs
gevlekt
85-100 blauw getint
(grijze leem)

<2

in % van de minerale deler in mu
2-16
16-50 50-105
105-150

Pw
> 150 d.p.m.

Pcitr.
d.p.m.

5,3
5.2
5,3
5.4

7.5
5,0
4.5
4.0

3
4,5
4
4,5

8.5
6,5
6
20,5

24,5
26
31
36

22
23
34
31

19
20
6
6

23
20,5
19,5
17

180
120
20
10

1740
1110
460
140

5.4
5,1

0.5
1.0

4,5
11

8,5
7,5

32,5
33

24,5
20

15
10

17,5
18,5

0
0

40
40

Landbouwkundige waardering:Dezegronden zijn geschikt voor deteelt van zomergewassen,alszomergerst en zomertarwe. Voor de wintergranen zijn ze over het algemeen te nat. Op debeste gronden worden ook suikerbieten en soms
ook erwten verbouwd. Zij zijn geschikt voor meerjarige kunstweide; ook blijvend grasland komt voor. Ze vertonen
een duidelijke groeidepressie in de zomer.
Eenheid 140. Middelhoge lössleemgrondenmet een textuur-B; sterk zandige leem
Oppervlakte: 4900 ha = 1,0% van deprovincie; hiervan heeft 2200ha toevoegingr
Deze gronden komen voornamelijk voor in de omgeving van Udenhout, ten noordwesten van Eindhoven en ten
zuiden van Someren tegen de Limburgse grens.
Dejongere ontginning op de middelhoge gronden komt tot uiting ineen grijsbruine humeuze bouwvoor op een licht
humeuze, bruingrijze ondergrond. Dezeondergrond heeft alsregeldekenmerkenvan een ontijzerde boshumuspodzol;
in de laagste delen zijn het ijzerloze humuspodzolen, waarvan de dunnere roodbruine humus-B is overgebleven. De
diepere humusarme ondergrond komt overeen met die van de gronden van kaarteenheid 139.
Landbouwkundige waardering: Deze gronden zijn geschikt voor een ruime lichte vruchtwisseling. De lagere delen
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K-get.

11
42
26
25
-

hebben door natheid beperkingen voor wintergewassen. Opde beste gronden wordt zomergersten zomertarwe verbouwd, alsmede suikerbieten en soms ook erwten. Zij zijn geschikt voor meerjarige kunstweide;erkomtook blijvend
grasland voor, dat in de zomer een groeidepressie vertoont.
Eenheid 142. Hoge oude bouwlanden; sterk zandige leem
Oppervlakte: 2400 ha = 0,5% van de provincie; hiervan heeft 700 ha toevoeging r
Deze gronden komen voor tussen Alphen en Baarle-Hertog, en ten westen van Eindhoven.
Deze gronden komen ingrotetrekken overeen met dievan kaarteenheid 139. De humusijzerpodzol in de ondergrond
is minder gebleekt en iets sterker gedifferentieerd tot een grijzere gepodzoleerde A-horizont en een ijzerrijkere Bhorizont. De C-horizonten zijn door reductie van bovenaf grijsgeel gevlekt en worden met de diepte in grotere
vlekken ijzerrijker.
Landbouwkundige waardering; Deze gronden zijn geschikt voor een uitgebreide lichte vruchtwisseling. De gewassen
van het zand als rogge, haver, aardappelen en voederbieten komen voor naast de lichte gewassen van de zware
vruchtwisseling als zomergerst en zomertarwe. Op de beste gronden worden ook suikerbieten verbouwd en soms
erwten. De opbrengsten hiervan blijven beneden die van de zeekleigronden.
Ze zijn geschikt voor meerjarige kunstweide.
Eenheid 143. Hoge lössleemgrondenmet een textuur-B; zandige leem
Oppervlakte: 300 ha = 0,2% van de provincie; de gehele oppervlakte heeft toevoegingr
Deze gronden komen voor ten westen van Eindhoven in een kleine oppervlakte.
In de bovengrond zijn deze ontginningsgronden gelijk aan de middelhoge; hun ondergrond heeft de samenstelling
behouden van de zwak humeuze humusijzerpodzol van de hoge, oude bouwlanden.
Landbouwkundige waardering:Deze gronden hebben ongeveer dezelfde mogelijkheden als die van kaarteenheid 142,
de hoge oude bouwlanden op leem. Het verschil in dikte van het humeuze dek isgering.
VI ALGEMENE ONDERSCHEIDINGEN
In de legenda is onder het hoofd Algemene Onderscheidingen een aantal gronden bijeengebracht waarvan het ontstaan en de verbreiding niet gebonden zijn aan een bepaalde geologische ontwikkeling van het landschap. Het
betreft hier de overslaggronden en de gebroken gronden van het rivierkleigebied als geklassificeerde gronden, de
gedeeltelijk verlande stroombeddingen en de vergraven grondenals niet geklassificeerde gronden, en voorts een aantal
bodemkundige bijzonderheden, toevoegingengenaamd, die op de Bodemkaart met verschillende signaturen over de
kleur van de kaarteenheden heen zijn voorgesteld.
GEKLASSIFICEERDE GRONDEN (kaarteenheden 1511, 152 en 153)
Eenheid 152.Kalkarme, soms kalkhoudende gronden met aflopendeprofielen, vaak met
zwaardere diepereondergrond;k/eiig enkleiarmfijn engrof zand
Oppervlakte: 1 700 ha = 0,3% van de provincie; hiervan heeft 100 ha toevoeging w
Deze groep omvat de overslaggronden: kalkarme tot kalkhoudende mengsels van kleiig grof zand en fijn zand, af1

Vaneenheid 151 komt slechts een zeer klein kaartvlakje voor, bij Drongelen (Land van Altena).
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gezet bij dijkdoorbraken in het rivierkleigebied. Het naar binnen geslagen bodemmateriaal is min of meer waaiervormig achter de doorbraak afgezet in een laag van wisselende dikte. Vooral in het Maaskantgebied zijn veel overslagen ontstaan. Tussen Haren en Megen vormen zij een strook van verscheidene doorbraken.
Overslaggronden zijn kalkhoudend als in de ondergrond waaruit het materiaal afkomstig is kalk voorkomt. Meestal
is het grove rivierzand kalkloos. In het Maaskantgebied zijn ook de stroomruggen kalkloos, zodat ook de overslagen geen kalk bevatten. In het Land van Altena komen behalve kalkarme overslaggronden ook kalkrijke voor.
De samenstelling en de dikte van de overslagdekken varieert met de aard van de inbraak (heftigheid) en met de aard
van het verslagen bodemprofiel aan de oppervlakte. In het oostelijk deel van het Maaskantgebied zijn de overslagen
zeer grofzandig, lutumarm en dik (ca. 1m). Zij zijn gedeponeerd op oevergronden. De overslagen van Lith zijn
overwegend lichte, fijnzandige kleien van ongeveer 60 cm dikte met een bijmenging van grof zand.
Het duidelijkste kenmerk van overslagen is een afwijkende ondergrond van wisselende samenstelling; deze kan
namelijk bestaan uit oevergrond, zwaardere stroomrugklei en komklei. Een enkele keer is het ook een ouder overslagdek. Deovergang van overslagnaar hetoudebodemprofiel isvaak kenbaar, doordat het lichtste overslagmateriaal
aan de basis voorkomt. Overslaggronden zijn onder de bouwvoor overwegend grijs.
TABEL 24. Enige analysegegevens van een overslaggrond van grofzandige klei op zwaardere fijnzandige klei in het Zeebos bij Lithoyen,
binnen kaarteenheid 152
Horizont

Aanp
AC
Cll
C12

diepte
in cm

kleur

0-20
20-30
30-45
45-60

donkerbruin
bruin
grijs
donkergrijs

V

pH
(KCl)

humus

<2

6,0
6,3
6,7
6,7

3,0
2,8
1,4
1,0

22
21
32
39

in
2-16
15,5
16
27
31

»

van de minerale delen in mu
50-105
105-150
16-50
22
21
23
25,5

5
5
3,5
1,5

6
7
4
0,5

Landbouwkundige waardering: Deze gronden zijn door hun grofzandigheid geschikt voor de teelt van vroegrijpe
gewassen die geen bijzondere eisen stellen aan de vochthuishouding, zoals rogge, gerst, haver en aardappelen. De
wat zwaardere gronden hebben een betere grondwaterhuishouding en zijn ook geschikt voor tarwe en bieten.
Ze zijn weinig geschikt voor blijvend grasland. Op de wat vochthoudender typen is meerjarige kunstweide mogelijk.
Eenheid 153. Complex van lage en middelhoge soms hoge gronden van zand tot klei
Oppervlakte: 10700ha = 2,2%vandeprovincie
Tot deze kaarteenheid behoren de zogenaamde gebroken gronden. Zij komen voor op de overgang van Rivier- en
Zeekleigronden naar de Zandgronden. In de bovengrond bestaan zij uit zandige kleidekken in samenstelling variërend van sterk zandige klei tot zwak zandhoudende klei. De zandondergrond wordt gevormd door fluviatiel en
marien omgewerkt dekzand.
In verhouding tot de normale kleigronden van gelijke zwaarte hebben de gebroken gronden een grotere fractie grof
zand, afkomstig van de pleistocene ondergrond. Zij verschillen van de normale kleigronden, die er aan grenzen,
omdat het mengprodukten zijn van bodemcomponenten, die naar hun wijze van afzetting niet bij elkaar horen. Veelal
ook zijn deze gronden gelaagd in horizonten van verschillende zwaarte. Onder de zandige kleidekken komen in de
ondergrond bodemprofielen in zand voor van het type lage humuspodzol van kaarteenheid 101 en AC-gronden
van eenheid 102.
De ijzerrijkdom van de gebroken gronden hangt samen met hun hydrologische ligging in het landschap. Door de
ondergrond van de hoger gelegen zandgronden wordt ijzer aangevoerd met het grondwater. Bij dagzoming slaat
het ijzer neer.
Op de Bodemkaart is geen onderscheid gemaakt tussen de gebroken gronden van de rivierkleistroken en die van de
zeeklei, hoewel deze er wel zijn.
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> 150
29,5
31
9,5
1,5

a. De gebroken rivierkleigronden
De gebroken gronden van de rivierkleistreken liggen tussen Grave en Waalwijk. Een granulaire samenstelling zoals
blijkt uit tabel 24 weerspiegelt de vermenging van komklei met pleistoceen zand. Dekleidekken hebben hierdoor
bij opdrogen het karakter van beton. In vochtige toestand neigen de fysische eigenschappen van dit materiaal,
althans zijn taaiheid, naar die van leem (fig. 32).
De fluviatiel gebroken gronden zijn rijk aan ijzer, vooral in de bovengrond en in de zandondergrond. In de bovengrond is het ijzer afgezet in de vorm van wortelroest. In de ondergrond heeft het een homogeen bruine kleur veroorzaakt. Het is daar afgezet onder geelgrijs of roestig gevlekt grijs zand.
De hoger gelegen zandige gronden met komkleibijmenging vertonen een ijzerophoping op de overgang van zandig
kleidek naar zandondergrond. De laagste en tevens zwaarste gronden hebben een sterk roestig gevlekt kleidek. De
niet-roestige vlekken vertonen de blauwgrijze kleuren van komklei.

FIG. 32. Kaarteenheid 153. Oude herontginning van het overslagdek van het Grote Wiel, Herptsche Veld, Heusden. Op de scheiding tussen
rivierkleidek en zandondergrond restanten van een middeleeuws graslandzodeprofiel (AC). Bij de herontginning zijn het zandige overslagdek
en de kleilaag gekeerd. Van de kleilaag zijn riehels blijven staan.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R31-I8)

V- -,;; ; '•>_•*•: c _
106

TABEL 25. Enige analysegegevens van een lage gebroken grond van komklei en pleistoceen zand in het Berghemse Broek bij Berghem,
binnen kaarteenheid 153
Horizont

diepte
in cm

Allg

0-5

A12g
Cllg

5-14
14-27

C12g
C13

27-34
34-57

kleur

V
10

pH

(venig) donkerbruin
(roestig)
donkergrijs (roestig)
blauwgrijs (met Fe-hor.
en Mn-concr.)
blauwgrijs (roestig)
okergeel

humus

< 2

in ' f0 van de minerale delen
16-50
2-16
50-105

6,2
6,2

9,5
6

34
36

13
13,5

5,5
5

1,5
2

8
8

37
35,5

6.1
6,3
6,4

2,0
0.9
0.4

33
20
6

12,5
6,5
2

4
5
3

1,5
2
4

9
13
24

38,5
53,5
60

in mu
105-150

> 150

b. Degebroken zeekleigronden
De gebroken gronden tussen de zeeklei en het zand zijn te vervolgen vanaf 's-Gravenmoer tot aan Halsteren. Het
zijn mengsels van lichte en matig zware zeeklei en lemigdekzand (fig. 33).Omdat in de beide afzettingen afzonderlijk
aleen belangrijkefractie zeerfijn zand voorkomt, zijn degebroken gronden met marieneinslagbelangrijkfijnzandiger
en lichter van samenstelling dan die langs de rivieren. De zwaarste gronden grenzen aan de zware kleien met een
komvormige ligging zoals bijv. in de Prinsenpolder (Made en Drimmelen).
Ten opzichte van de zeekleigronden vallen verder op, de kalkloosheid en roestige gevlektheid. De kalkarmoede van
de gebroken gronden is de voornaamste oorzaak van hun minder gunstige structuur. Na opdroging worden zij
steenhard, in natte toestand zijn ze week.
De ijzerafzettingen in deze gronden komen overeen met die van de rivierkleigebieden. In de humusarme ondergrond
verschillen zij hiervan echter in kleur. Onder de mariene kleidekken zijn de vlekken en roestig gekleurde horizonten
helder geelbruin.
Grote oppervlakken mariene gebroken gronden bevatten in de ondergrond een begraven bodemprofiel. Dit bodemprofiel is een ontijzerd humuspodzol met loodzandlaag en bruine humus-B. Als regel zijn zij ook lutumhoudend en
in de diepere ondergrond zijn ze ijzerrijk.
TABEL 26. Profielbeschrijving en analyse van een mariene gebroken grond onder grasland in de Prinsenpolder, binnen kaarteenheid 153
0 -5 i cm zeer donkerbruine (I0YR 2/2), humusrijke, kalkloze, zware zavel, vermengd met dekzand
Al
Cllg
5--45 < cm grijze, matig humeuze, matig zware klei met weinig roodbruine roestvlekken
Dl
45 -70 cm zwartbruin veraard veen
A l b 70 -75 < cm zwartbruin, zeer humeus, smeuïg, zwak lemig, matig fijn zand
75-100
B2b 75-100 (cm bruin, matig humeus, matig fijn zand
C l b 100- ( cm bruingeel, kalkarm, matig fijn zand
diepte in cm
pH (KCl)
% CaCOs
%humus
in % van de minerale delen in mu
l/sl X 100
<2
< 16
< 50
> 100
0 15
15- 45
80- 95

5,2
6,0
5,2

0,1

10,9
6,7
3,7

23
47
25

39
79
11

42
3
78

M50

59
59

Landbouwkundige waardering: De landbouwkundige kwaliteit van de gebroken gronden neemt toe met het dikker
worden van de kleihoudende laag boven in het profiel. Bij de dunne kleidekken stagneert de wortelgroei op de
scherpe overgang naar de zandondergrond. De lichte varianten in deze kaarteenheid zijn zeer geschikt voor de verbouw van haver en aardappelen. De zwaardere zijn geschikt voor blijvend grasland.
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FIG. 33. Kaarteenheid 153. Gebroken zeekleigrond uit de Achterste Ever bij Princenbeek. Ca. 30 cm
gehomogeniseerde, zandige bruingrijze klei en ca. 5 cm zware grijze klei op een zandondergrond met een
zeer humeus AC-profiel.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R30-159)
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NIET GEKLASSIFICEERDE GRONDEN (kaarteenheden 154 en 156)
De gronden van deze twee onderscheidingen zijn niet meer bestudeerd op hun samenstelling en profielopbouw. Zij
maken geen deel uit van het bodemkundige landschap, omdat hun ontwikkeling in een stadium van onvolledigheid
is blijven steken, of omdat zij door een kunstmatige verandering aan een landbouwkundige bestemming zijn onttrokken.
Eenheid 154. Geheel of gedeeltelijk dichtgeslibde stroombeddingen
Oppervlakte: 400 ha = 0,1% vandeprovincie
Deze onderdelen in het fluviatiele en mariene landschap kunnen zowel binnendijks als buitendijks voorkomen.
Buitendijks zijn ze ontstaan door een natuurlijke afsnoering van rivierarmen. Hun verlanding is onvolledig en zij
dragen een moerasvegetatie van riet en wilg, zodat men kan spreken van onland, in de winter heeft nog enige opslibbing plaats. Voor grasland ontgonnen delen hebben ondanks een brede akkerbegreppeling, veel wateroverlast en
dienovereenkomstig een zeer geringe produktie. De binnendijks gelegen stroombeddingen zijn ontstaan als rechtstreeks gevolg van een afdamming bij de bedijking - er komen dan nog gedeelten in voor met open water - of zij
waren op het moment van bedijking reeds in het stadium van verlanding als in onbruik geraakte systemen. Aangezien in deze laatste stroombeddingen geen opslibbing meer mogelijk is komt de verdere verlanding voor rekening
van de vegetatie. Verschillende van deze stroombeddingen die om kaarttechnische redenen niet op de Bodemkaart
werden vermeld, hebben als landschappelijk element een natuurhistorische betekenis.
Eenheid 156. Afgegraven en/of opgespoten gronden.
Oppervlakte: 300 ha = 0,1% van de provincie
In deze kaarteenheid zijn ondergebracht de voor de baksteenindustrie afgegraven uiterwaardgronden. Gedeeltelijk
liggen deze terreinen in onland doordat zij werden afgegraven tot aan het grondwater. Ze zijn herschapen in open
water wanneer de ontgronding voor de kleiindustrie isuitgevoerd in combinatie met dewinning van grind en baggerzand. Deze verwerking van het bodemmateriaal voor meer doeleinden heeft vooral daar zin waar door de kleiindustrie alleen maar zand op zomergrondwaterniveau wordt achtergelaten. Voor de landbouw hebben deze afgegraven gronden geen enkele waarde meer. Momenteel voorzien ontginningsvoorschriften in de mogelijkheid
dat bij de kleiwinning de gronden voor landbouwkundig gebruik bewaard blijven door een gedeeltelijke ontgronding
voor te schrijven met terugzetting van het bovenste kleidek op een verantwoord niveau boven de zomergrondwaterspiegel.
In dezelfde kaarteenheid zijn verder ondergebracht de terreinen die zijn ontstaan door opspuiting van oude riviermeanders die bij de kanalisatie van de rivieren achterbleven. In deze oude beddingen vindt men de specie van het
gegraven riviertracé. Het bestaat uit een mengsel van zand, grind en klei, dat min of meer gesorteerd is in lagen. De
ophoging ismeestal niet verder uitgevoerd dan tot het niveau van lage graslandgronden. Voor dezevorm van bodemgebruik bieden de gronden maar zeer beperkte mogelijkheden aangezien zij langs het nieuw gegraven tracé slechts
van zomerkaden zijn voorzien.
TOEVOEGINGEN
De toevoegingen hebben betrekking op afwijkende eigenschappen van boven- of ondergrond. De gronden waarin
zij voorkomen konden met het oog op de schaal van de kaart niet in aparte kaarteenheden worden ondergebracht.
Bovendien strekt zich de verbreiding van de afwijkingen over gronden van verschillende kaarteenheden uit, omdat
zij niet gebonden is aan de bodemvorming binnen een bepaalde kaarteenheid maar aan toevallige omstandigheden
die meestal de aard van de afzettingen hebben beïnvloed. Door de weergave van deze sedimentatieverschillen op de
Bodemkaart in vlaksignaturen is de samenhang als geologisch verschijnsel bewaard gebleven. Hieronder volgt een
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korte samenvatting van de verbreiding en de bodemkundige betekenis van deze in toevoegingen uitgewerkte afwijkingen in de samenstelling van de gronden.
a en b: Afzettingen gevormd in brak en zoet water
Oppervlakte: a 30 900ha = 6,2% vande provincie;
b 20000 ha = 4,0% vandeprovincie
De betekenis van het afzettingsmilieu zout, brak en zoet isin par. Ial gedeeltelijk uiteengezet. De afzettingen werden
door het zoutgehalte van het sedimenterend water in hun samenstelling beïnvloed. In brak water begint de sedimentatie op een lager niveau ten opzichte van de gemiddelde laagwaterlijn dan in een zout milieu. In zoet water is dit nog
lager. Vergeleken onder gelijke omstandigheden van vorming is er dus een dikteverschil in lutumhoudend dek waar
te nemen.
De sloefrijkdom in het minerale dek (fractie 2-16 mu) wordt in verband gebracht met de samenstelling van sedimenterende vlokken op het moment van bezinking. Naarmate deze zich in water bevinden dat minder zout is, is
de samenballing van afzonderlijke gronddeeltjes groter. De vlokken hebben daarbij het vermogen grovere bestanddelen in te sluiten. Dit zou de grotere sloefigheid van de zoetwatergetijdenafzettingen in de Biesbosch verklaren.
Naar hun gehalte aan slibdelen (fractie < 16mu) lijken dezegronden een hoger lutumgehalte tehebben dan werkelijk
het geval is.
Het noordwestelijkezeekleigebied van Noordbrabant isgrotendeelsinbrak watergevormd. Alleen langs de Eendracht
en het Volkerak komen randgebieden voor met nog een zout sedimentatiemilieu. Een smalle strook buitendijkse
gronden langs het Hollandsen Diep ligt momenteel in het zoetwatergebied. Uit het feit dat de bedijkte gronden van
westelijk Noordbrabant in brak water zijn afgezet, volgt dus dat de grens tussen brak en zoet water is opgeschoven
in de richting van de zeegaten.
Het zoutgehalte van de mariene gronden beantwoordt niet meer aan de aard van het afzettingsmilieu, zoals dat op
de Bodemkaart werd aangegeven door een rode en blauwe omranding. Toch is dit onderscheid nog belangrijk uit
het oogpunt van een verklaring van de hier behandelde bodemkundige verschillen en dat van de tegenwoordige
watervoorziening uit de bodem voor landbouwkundige doeleinden.
c: Zandgronden met grindhoudendmateriaal aan de oppervlakte
Oppervlakte: 29000 ha = 5,8% vandeprovincie
Deze onderscheiding is gebruikt voor dekzandafzettingen die grind van de ondergrond bevatten. Soms bestaan de
gronden met deze onderscheiding van boven af uit baar grofzand en grind. Het materiaal behoort op de Peelhorst
tot de afzettingen van de Formatie van Veghel, in de Kempen en langs de flexuurzone tot die van de Formatie van
Sterksel.
De dekzanden dieindunne pakketten opdezegrindzanden zijn afgezet bevatten meestal ook eniggrofzand en grind.
Dit kon er door verspoeling en solifluctie in terecht komen. De vermenging werd begunstigd door de kryoturbate
ligging van de afzettingen boven elkaar. De grindzanden en het dekzand liggen gedraaid in elkaar. Het grensvlak
vertoont instulpingen van dekzand naar onderen en van grinduitstulpingen naar boven.
De kaarteenheden met mengzanden aan de oppervlakte vertonen een bonte afwisseling in de vochthuishouding van
de gronden, welke zich aftekent in de stand van de gewassen. De uitstulpingen met grofzand hebben een groter
volume poriën die gevuld zijn met water. Meestal doet zich hierbij ook nog een zwakke kwel voor, zodat bij de lage
gronden de bouwvoor boven het grove zand drijft. Op wintervoor geploegd land vervloeit pleksgewijs, de voorjaarsbewerking moet op zulke percelen tot een later tijdstip uitgesteld worden.
In grindzanden zijn de fluctuaties die in de grondwaterstand optreden geringer dan in de fijnere dekzandgronden.
Dit als gevolg van het grotere vochtbergend vermogen van het grovere materiaal. Mengzanden aan de oppervlakte
houden dan ook de indicatie in van geringer verschil tussen zomer- en wintergrondwaterstand. In de grove grindhoudende afzettingen treedt ook gemakkelijker een horizontale doorstroming van bodemwater op. Dit heeft tot
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gevolg dat dit water zich vrij gemakkelijk in de komvormige delen van het landschap kan verzamelen. Daardoor
belopen de grondwaterfluctuaties in zulke delen soms niet meer dan 40 cm.
d. Oude bewoningsgronden (terpen, woerden enz.); diep donker gekleurde gronden,
soms opgehoogd
Oppervlakte: niet bepaald
In een aantal onderdelen van het rivierkleilandschap worden op de Bodemkaart kleinere complexen gronden onderscheiden als oude bewoningsgronden. In rivierkleistreken dragen deze oude woonoorden veelal de naam „woerd".
In de rivierkleistreken zijn de woonoorden niet opgehoogd. Zij komen steeds voor op de stroomruggen (Edelman,
1950a). De oude bewoningsgronden van de rivierkleistreken onderscheiden zich van de over enige diepte bruin
gekleurde stroomruggronden door hun diep in het profiel doorgaande humositeit; verder vallen zij op door hun
asgrauwe tot zwarte kleur, hun gele fosfaatafzettingen in de ondergrond en het voorkomen van scherven van vaatwerk (Modderman, 1950). Het hogere gehalte aan organische stof, dat voor een belangrijk gedeelte uit houtskool
bestaat, is evenals de fosfaatrijkdom een gevolg van ophoping van huisafval van de bewoners. Het meeste van deze
afval is gehomogeniseerd door de bodem, zodat de gronden soms over een diepte van 1mzwart zijn.
De fosfaatstoffen zijn aan uitspoeling onderhevig geweest, zodat men ze aantreft onder in het zwarte profieldeel; bij
de lichtste zeer doorlatende gronden echter soms pas op een meter daaronder. Het fosfaat is afgezet in citroengele
vlekken op structuurelementen en als concreties daartussen. Het gehalte aan fosfaat bedraagt in de ingespoelde
horizont soms 600 milligrammen P op 100gram grond. Het hoge fosfaatgehalte van de ondergrond maakt, dat deze
een speciale voedingsbron is voor de planten. Door de fosfaatkringloop, die planten veroorzaken, is ook de bovengrond van oude bewoningsgrond nogal rijk aan fosfaat.
Van de oude bewoningsgronden in het Brabantse rivierkleigebied zijn maar enkele vindplaatsen in een oppervlakte
weergegeven. De oppervlakten waren meestal van een te kleine omvang zodat zij niet op deze Bodemkaart konden
worden weergegeven (Van Diepen, 1950).
e. Meer dan 50% vande oppervlakte gemoerd
Oppervlakte: 200ha
Deze toevoeging komt slechts in één kaartvlakje voor, ten westen van Steenbergen op kaarteenheid 7.
j . Oudere ontginningsgronden met een humeuze bovengrond van 30-50 cm dikte
Oppervlakte: 46 700ha = 9,9% vandeprovincie
Het oudere ontginningslandschap onderscheidt zich van het jongere, dat na 1900 is ontstaan, door het voorkomen
van dunne mestdekken. Als norm werd aangenomen een dikte van 30 cm en meer. Zij zijn nog op dezelfde wijze
bemest met materiaal uit de potstal als de oude bouwlandgronden, waarvoor als minimum een dikte werd aangehouden van 50 cm. Op de sterk lemige zanden van westelijk Noordbrabant en in de omgeving van Udenhout en
Eindhoven gaat dit onderscheid niet helemaal op. Hier zijn de mestdekken van de oude cultuurgronden gedeeltelijk
dunner dan 50 cm.
In Noordbrabant is de toevoeging j alleen gebruikt bij de gleygronden, omdat alleen bij deze gronden deze dunne
mestdekken in karteerbare oppervlakten voorkomen. Het isookjuist bij deze gronden dat decultuurwaarde door het
aangebrachte mestdek belangrijk istoegenomen. De uitbreiding van detuinbouw indelaatstejaren zal naar schatting
voor meer dan 50%op deze ouderezandgleygronden hebben plaatsgevonden. Landschappelijk zijn zij van dejongere
ontginningen te onderkennen aan hun zwakke bolvormige ligging in percelen. De gronden zijn periodiek, vooral
vroeger in de 19e eeuw, als bouwland in gebruik geweest. Evenals de zeer vochtige oude zandbouwlanden hebben
zij door rondploegen deze ligging gekregen.
De oudere 19e-eeuwse heide-ontginningen zijn om kaarttechnische redenen niet op de Bodemkaart vermeld. Zij
111

hebben in het algemeen een zeer geringe verbreiding, hoewel ze bij het merendeel van de oude dorpen in het zandgebied voorkomen. Ze liggen hier in kleine perceelscomplexen of afzonderlijke percelen langs de oude bouwlanden.
Het ontbreken van deze onderscheiding in de heide-ontginningen isniet zo'n groot bezwaar in zoverre het een onderscheid naar cultuurwaarde betreft. Deze hogere cultuurwaarde van de gronden met een dun mestdek komt niet in
vergelijking bij de waarde van de oudere gleygronden, omdat het voor het merendeel hoge humuspodzolen betreft
diedezemestdekken hebben gekregen. Lagehumuspodzolen werden indietijd nog niet ontgonnen vanwege de geringe
drainagemogelijkheden van deze woeste gronden. Ook de middelhoge gronden die er in voorkomen zijn door het
mestdek niet veel in landbouwkundige waarde toegenomen. Hiervoor zijn twee redenen: deze oudere ontginningen
zijn ondiep ontgonnen zodat de plantenwortels het humeuze profieldeel niet volledig kunnen benutten; en door de
ophoging van de gronden met 15 à 20 cm aardmest moeten de gewassen verder buiten bereik van het grondwater
groeien.
m. Pleistoceen zand in de ondergrondop een diepte vanminder dan 125cm beginnend
Oppervlakte: 7300 ha = 1,4% vandeprovincie
Met deze onderscheiding zijn de kleiigeafzettingen van het rivierklei-en zeekleigebied aangegeven die voorkomen op
een ondiep gelegen zandondergrond. Het zijn de uitwiggende dekken van deze gebieden tegen de omgewerkte zanden
van het pleistocene landschap. Meestal zijn deze kleidekken in het rivierkleigebied zwaar en laag gelegen.Zij variëren
in dikte van ca. 50 cm tot 125cm. Vanaf Waalwijk zijn het lichte en matig zware kleigronden met een lage ligging.
De dunnere kleiafzettingen vertonen een sterke bijmenging van zand, dezegronden bestaan uit matigfijnzandige klei
en werden ondergebracht in kaarteenheid 153.
De verschillen met de dikkere kleiafzettingen zijn van verschillende aard. Aangezien dezandondergrond van de kleigronden met toevoeging m naar de dikke komkleigronden helt, is vaak een zwakke invloed van kwel waar te nemen.
De gronden zijn extra roestig gekleurd in een gedeelte van het kleidek. Met een of meer onderbrekingen begint deze
ophoping van roest op een diepte van ongeveer 30cm.
De gronden met een ondiepe zandondergrond blijken veel ruimere drainagemogelijkheden te hebben dan de dikkere
kleiafzettingen. Het isgebleken dat deaanlegvan sloten in zware kleigronden weinigeffect sorteert alsde slootbodems
nog in de klei liggen. De horizontale afvoer is dan zo gering dat zij bij een flinke neerslag gemakkelijk tot aan het
maaiveld gevuld worden. In dezelfde kleigronden met een zandondergrond liggen de slootbodems voor het merendeel
in zand, hetgeen de verticale afvoer van de neerslag sterk bevordert. De keerzijde van deze vergrootte drainage is
een grotervochtgebrek in hetgroeiseizoen. Destructuur van dezegronden isnamelijk evenals bijdedikke kleigronden
van dien aard dat zij weinig water uit de neerslag voor de gewassen beschikbaar houden. Vandaar de algemene
ervaring dat de zware kleigronden de beste opbrengstresultaten te zien geven in regenrijke zomers.
De kleidekken met een zandondergrond in het mariene gebied zijn lichter van samenstelling en beter van structuur.
Daardoor zijn ze gemakkelijker in het gebruik. Evenals die van het rivierkleigebied vragen zij een goede beheersing
van het grondwater in de zomer vanwege hun droogtegevoeligheid.
q. Ouderekleiafzettingen indeondergrondbeginnendopeendiepte tussen80 en 120cm
Oppervlakte: 900ha = 0,2% vandeprovincie
In Noordbrabant heeft deze toevoeging betrekking op afzettingen van stroomrugklei en komklei onder de dikkere
estuariumdekken in het Land van Altena. Hun voorkomen onder de lichte kleidekken met een aflopend profiel van
de kaarteenheden 8en 11 heeft een belangrijke hydrologische betekenis. Evenals bij de zandige overslaggronden in
het rivierkleigebied zijn de gronden er opdrachtiger door dan wanneer deze oudere kleilagen ontbreken. Doordat de
afvoer van de neerslag op de zwaardere klei stagneert bestaat de mogelijkheid dat in de eerste paar maanden van het
groeiseizoen een deel hiervan in het zandiger profieldeel erboven wordt opgeslagen. De estuariumdekken van lichte
en zandige klei zijn hierdoor minder vlug afhankelijk van de directe neerslag. De zware estuariumgronden, die voor
hun ontwatering het meest gebaat zouden zijn met een van nature aflopend profiel, ondervinden een stagnatie in de
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afvoer op de zwaardere kleiondergrond. Deze laatste gronden hebben dan ook mindere produktiecapaciteiten.
r. Lössleem beginnend op een diepte binnen 125cm
Oppervlakte: 22800 ha = 4,6%vandeprovincie
In midden en oostelijk Noordbrabant komen lösslemen voor in de ondergrond. Zeworden voornamelijk aangetroffen
onder gleygronden op een diepte van 50 cm tot 2,00 m. Onder de hogere landschapsdelen van bovengenoemde gebieden is binnen 125 cm vrijwel geen leem aanwezig. Hieruit volgt dat de bovenliggende zandigeafzettingen, in de
onderdelen van het gebied waar de leem wel voorkomt, door verspoeling zijn opgeruimd.
Op vele plaatsen bestaat het lemige materiaal uit twee of nog meer lagen. Het bovenste deel is zandig en kalkarm;
hieronder ligt kalkrijke fijnzandige loss. Humeuze tot venige lagen scheiden deze leemlagen van de dekzandondergrond. In deze afzettingen komen ook kleine erosiegeulen voor die zijn opgevuld met veen, loss of zandige leem.
Hun totale dikte varieert van enige dm's tot ongeveer 1,50 m. Op een achttal plaatsen wordt de leem gebruikt voor
de steenfabricage.
De hydrologische betekenis van deze lemigeafzettingen is dat zij dedrainage belemmeren van dezandige afzettingen
erboven. Op de overgang van zand en leem zijn de gleygronden sterk roestig. In de bovengrond is de ophoping van
ijzer sterk wisselend. Er komen gronden onder voor dieijzerloos zijn en andere met een roodbruine kleur van het ijzer.
s. Ouderepleistocene klei beginnend op een diepte vanminder dan 125 cm
Oppervlakte: 1400 ha = 0,3%vande provincie
In westelijk Noordbrabant komen in een tweetal gebieden lagen klei van Tegelen (oud-Pleistoceen) op geringe diepte
in zandgronden voor. Deze liggen noordelijk van Alphen en ten zuiden van Roosendaal, onder gleygronden en
middelhoge humuspodzolen. In tegenstelling tot de lossen en hun zandige produkten heeft de Klei van Tegelen ook
een grote verbreiding onder de hogere zandgronden van dit gebied. Hieruit blijkt dat hun landschappelijke ligging
anders is dan die van de lossen in het oostelijke gebied. De kleilagen welven met de hogere delen van het landschap
mee, zodat zij ook hier een tamelijk ondiepe ligging hebben. In de brede erosiedalen komt geen klei voor. De oorzaak
hiervan moet gezocht worden in de aanwezigheid van erosiedalen vóór de afzetting van de dekzanden. Na hun opvulling kon dit zand er weer gemakkelijk uit weggespoeld worden omdat de zandlichamen in deze dalen fungeerden
als terreinstroken waarin het oppervlaktewater bijeen kon stromen en afvloeien.
Voorzover de Tegelse kleien worden aangetroffen in lage zandgronden hebben zij dezelfde hydrologische betekenis
voor de vochthuishouding van de gronden en hun profielontwikkeling als de lösslemen. Voorkomend in hogere
landschapsdelen veroorzaken zij grote fluctuaties in de grondwaterstanden. Een gedeelte van het jaar wordt hier
het grondwater opgehouden in schijnspiegels boven de klei. In de zomer daalt degrondwaterstand tot een paar meter
onder de klei. Vandaar dat de vochtigheid van de hogere gronden sterk wisselt. Met de voorjaarsbewerking zijn ze
tamelijk laat.
u. Veen of verslagen veen onder rivier- en zeekleiafzettingen beginnend binnen 120 cm
Oppervlakte: 5400 ha = 1,1% vandeprovincie
De veenlagen die met toevoeging u op de Bodemkaart zijn aangegeven zijn een voortzetting, op grotere diepte, van
de holocene venen die reeds bij een aantal kaarteenheden van het rivier- en zeekleigebied zijn beschreven. In het
rivierkleigebied bestaat het 20 tot 50cm dikke veen uit autochtoon broekveen. Door zijn houtbestanddelen van els
en berk heeft het een tamelijk grote doorlatendheid. Het ligt hier onder komkleidekken. Wat de vochthuishouding
van de komklei betreft, deze is door de veenondergrond gunstiger dan in komgronden zonder veen. Het broekveen
heeft een grote vochtreserve, hieruit put het grasland in de zomer zijn aanvulling.
Onder de mariene afzettingen heeft het broekveen nog een verbreiding tot Geertruidenberg. Het ligt hier onder dekken van lichte en matig zware klei, waarin gronden voorkomen die in het algemeen een betere vochthuishouding
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hebben dan de komgronden met een veenondergrond. Verder westwaarts zijn de veenlagen van de ondergrond
opgebouwd uit veenmosveen, mesotroof broekveen enverslagen veenbestanddelen van beide soorten. Dit laatste kan,
al of niet vermengd met kleibestanddelen, afgezet zijn op veen ofwel op een zandondergrond. Voor het merendeel
bestaan hier de kleidekken aan de oppervlakte uit zavel en lichte klei, die kalkhoudend is. Naar onderen worden zij
zwaarder, de klei die aan het veen grenst iszuur, matig zwaar en slecht van structuur. Voorzover tijdens de vorming
nog enige kalk in de onderste klei isafgezet isdeze door het contact met het zure veenwater opgelost. De invloed van
de veenondergrond op de eigenschappen van het bovenliggende kleiprofiel is minder overzichtelijk. Het veen zelf is
minder doorlatend dan het broekveen onder de rivierklei. Doch het kleidek aan de oppervlakte dat door zijn lichtere
samenstelling een nogal gunstige standplaats voor degewassen biedt, wordt ook nadelig beïnvloed door de zwaardere
klei op het veen. Zeker is dat deze nadelige factoren van de ondergrond de produktivieit van deze gronden verder
naar beneden halen dan bij de komgronden die door hun zware bovengrond al beperkt zijn in hun landbouwkundige
mogelijkheden.
w. Bekade gronden
Oppervlakte: 7600 ha = 1,6% vandeprovincie
Tot de kaarteenheden met deze toevoeging behoren de uiterwaarden (eenheden 68 en 72) van het rivierkleigebied
en kleine oppervlakten van de eenheden 7en 10van het getijdegebied, ongeveer gelijk verdeeld over het milieu met
zoet en zout water (respectievelijk Biesbosch en dat ten westen van Willemstad). Het landbouwkundig gebruik van
de bekade gronden als grasland is ondergeschikt aan de betekenis die zij uit waterstaatkundig oogpunt hebben: de
waterberging bij hoge standen van de rivieren en het getijdewater. In perioden van waterberging hebben de uiterwaarden bovendien een consoliderende taak voor de instandhouding van het bestaande rivierbed.
De uiterwaarden hebben een wisselende hoogteligging, zodat de mogelijkheden van overstroming sterk variëren. Op
sommige plaatsen liggen zij zo hoogdat zegevoeglijk het heiejaar alsbouwland tegebruiken zijn. Hier en daar wordt
dit wel gedaan, maar de ontsluitingen zijn veelal te gebrekkig om dit op grote schaal te doen. In grasland variëren
de gronden door hun ongelijke hoogteligging, hun wisselende samenstelling van lichte enzware klei, van vroege tot
matig late weilanden op de stroomruggen tot zeer late in de verlande rivierbeddingen.
De bekade gronden in het getijdegebied bestaan uit kleiig zand tot sterk [zandige klei (eenheid 7). In een deel van
deze lichte gorsgronden komt het zand ondiep voor (eenheid 10). Het zijn de zogenaamde zomerpolders die uitsluitend voor grasland zijn te gebruiken. Gedurende het weideseizoen wordt het dagelijks terugkerende vloedwater
er zolang mogelijk uit geweerd. De lozing van de neerslag vindt plaats door duikers die alleen bij laag buitenwater
werken en zich automatisch sluiten bij vloed. In het winterseizoen lopen dezepolders regelmatigvol,erisdan nog een
zwak proces van opslibbing gaande.
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Landschap, bodem en bodemgebruik
I HET ZANDLANDSCHAP
HET PEELGEBIED
De Peel omvat het hoge gebied van oostelijk Noordbrabant (zie fig. 2). Geologisch wordt het gebied aangeduid als
de Peelhorst. De naam Peel dankt het aan de hoogvenen en moerasvenen, die in het plaatselijk spraakgebruik „pelen"
worden genoemd.
De horst vormt een waterscheiding waarop een groot aantal stroompjes in oostelijke en westelijke richting ontspringen.
Het Peelgebied vormt in waterstaatkundige zin geen eenheid. Het valt uiteen in verschillende gebieden. Het Peelwater verenigt zich met dat van omliggende gebieden tot grotere stromen. De gebieden van de Oeffeltse Beek en de
Raam liggen opdeoostelijke flank van dehorst. De rivieren vloeien af naar het Land van Cuyk, dat waterstaatkundig
niet zelfstandig is, doch met de polders van het Maaskantgebied tussen Ravenstein en 's-Hertogenbosch is gecombineerd. Dit hangt samen met de waterafvoer van de rivieren op de Maas, die bij hoge standen van de Maas
gestremd was. De vroegere overstromingen van de Beersche Maas, dieeen groot deel van het Maaskantgebied onder
water zetten, kwamen gedeeltelijk hieruit voort. De opheffing van het overstromingsgevaar door het sluiten van de
Beersche Overlaat, leiddetot deverenigingvan drietotaal verschillende landschappen - waar hetzandgebied oostelijk
van de Peelhorst er een van is - in één waterstaatkundig verband: het waterschap van de Maaskant, dat 85000 ha
groot is.
Aan de westzijde van de horst monden een twintigtal Peelstroompjes uit op de Aa. Hoewel de Aa grotendeels door
de Centrale Slenk loopt en via de Dieze beneden 's-Hertogenbosch uitmondt op de Maas, is deze rivier, gerekend
naar haar voedingsgebied, toch een echte Peelrivier. Op haar linkeroever ontvangt zij slechts het water van een
zestal stroompjes die van weinig betekenis zijn.
Waterstaatkundig vormt het Waterschap de Aa, met een stroomgebied van 84000 ha, een zelfstandigheid.
Aan de oppervlakte, of onder het veen indien nog aanwezig, bestaan de afzettingen van dePeelhorst uit dekzand en
uit grindhoudende afzettingen van grof Maaszand.
Het gedeelte van de horst ten noorden van de lijn Boekel-St.Anthonis bevat alleen in het centralegedeelte dekzand.
Op het zuidelijke gedeelte van de horst bereiken de dekzanden een dikte van enkele meters. De Maasafzettingen uit
de zogenaamde Formatie van Veghel, beperken zich aan de oppervlakte tot een smalle onderbroken zone. Deze
loopt langs de Peelrandbreuk vanaf Boekei tot Meijel.
De hydrologie van het Peelgebied wordt, behalve door zijn topografische ligging, bepaald door verschillende breukzones. Langs deze zones komen dikkere lagen dekzand voor, die de zijwaartse afstroming van het bodemwater
blokkeren (fig. 34). Het grondwater komt dan aan de oppervlakte in een opwaartse beweging en veroorzaakt weystverschijnselen (Visser, 1958). Deze weyststroken vormen de brongebieden van de vele beken, die van de horst afstromen in oostelijke en westelijke richting. Doordat de beekdalen in droge perioden fungeerden als erosiebases,
hebben zij het ontstaan van lokale dek- en stuifzandafzettingen in de hand gewerkt. Er loopt een aantal gordels van
stuifzandterreinen, dwars door de Peelhorst. Behalve aan hun hogere ligging herkent men deze ruggen aan hun
begroeiing met naaldhout.
De venen zijn op de noordelijke en op de zuidelijke Peelhorst verschillend ontwikkeld. In het noordelijke gebied is
door landbouwontginning niets van de oorspronkelijke toestand overgebleven. Alleen nog de naam herinnert aan
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veengroei: De Staartjes Peel, Odiliapeel, Heeren Peel en Graspeel. Het veen bestond hier uit dunne lagen zandig
broekveen. Deze gebieden werden al vroeg ontgonnen tot landbouwgronden, die van redelijk goede kwaliteit zijn
voor de gewassen van het gemengde bedrijf (fig. 35).
In het zuidelijke Peelgebied groeide het veen tot hoogvenen van wisselende dikte. Zij liggen hier omsloten door dikke
pakketten dekzand. De hoogveenexploitatie vindt nog gestadig voortgang, voornamelijk in de Astense Peel en in de
grote Peel van Deurne. Een deel van de Astense Peel is met het Peelgebied van Ospel in Limburg tot natuurreservaat
verklaard. Hierin blijven ongerepte hoogveenterreinen met hun vroegere boerenverveningen voor het nageslacht
bewaard. In de St. Anthonis Peel isde hoogveenontginning al enige tijd geleden afgesloten door de ontginning van de
restvenen. De landbouwkundige waarde van de ontginningen der afgegraven hoogvenen en restvenen, is sterk afhankelijk van de samenstelling van het profiel en de bewerkingsdiepte. Het restveen van de peelvenen bestaat uit
zwartveen. Daar dit veen als het boven het grondwater ligt irreversibel indroogt, heeft het voor de ontginning minder
gunstige kwaliteiten. De bezande bovengronden zijn onvoldoende vochthoudend, zodat verdroging van gewassen
voorkomt. Tot de betere bouwlandgronden behoren de diep bewerkte veenontginningszandgronden van middelhoge
ligging met weinig restveen. De lage gronden bevatten doorgaans een veenlaag, die nog intact is.Indien de veenlagen
bij de ontginningen zijn losgewerkt en bezakt, zijn deze gronden in vlakke terreinen redelijk geschikt voor
grasland. In de Astense Peel echter, liggen lage gronden met niet losgewerkte veenlagen in erosiegeulen. Als bezande
FIG. 34. Ontginningsgronden ingrasland op de westelijke breukrand van de Peelhorst. Op de voorgrond lagere gronden, bestaande uit humuspodzolen van kaarteenheid 109, met plaatselijk hoog opgeschoten gras dat verdroogt; op de achtergrond hoger gelegen, natte, oligotrofe
gleygronden met malser gewas. De koeien bevinden zich op de grens van vochtige en droge gronden
(Foto Stichting voor Bodemkartering R30-I67)
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Fto. 35. Het Peellandschap bij Griendtsveen. Tussen de wijken op de voorgrond, gedeeltelijk afgeveende hoogvenen. Daarboven venen in
particuliere ontginning, met zetveldjes van turf op afgegraven en onvergraven delen met veenputten ertussen in. Daarboven met hei begroeide,
afgeveende zand- en veengronden enjonge landbouwontginningen.
(Foto KLM AEROCARTO NV)

zwartveenontginningsgronden zijn ze slecht te ontwateren en er komt veel onkruid op voor (biezen).
Het tuinbouwgebied van Helenaveen en Griendtsveen dankt zijn ontstaan aan het grauwveen. Dit is bewaard gebleven in 600 ha veenontginning door de toevallige omstandigheid van niet eerder onderkende bruikbaarheid. De
tuinbouw is hier aan het einde van de 19e eeuw tot ontwikkeling gebracht door tuinders-immigranten uit Roelofarendsveen. Door bemesting met compost is de bodemvruchtbaarheid van deze venen, dieeen groot vochtbindend
vermogen hebben, opgevoerd (fig. 36). De geteelde gewassen zijn overwegend koudegrondsteelten (stokbonen,
tuinbonen, prei, knolselderij). In de laatste jaren valt een belangrijke toeneming van de tomatenteelt onder glas,
waar te nemen.
De oude cultuurlandschappen van het Peelgebied vinden we op de beide flanken van dePeelhorst. Tot Boekei zijn de
oude bouwlandcomplexen op dekzanden, langs de dalen van de zijrivieren van de Aa aangelegd. In deze zandige
cultuurgronden komen vrij veel droge gronden voor, waarop rogge en haver de hoofdgewassen zijn. Aan de oostzijde
behoren ook de gronden van Overloon tot de droge gronden.
De lemige oude bouwlanden van St. Anthonis tot St. Hubert en die van Gemert zijn minder sterk aan beekdalen
gebonden. Zij worden onderbroken door lage graslandgronden. Beide zijn produktiever doordat zij kunnen profiteren van de kwelzones van de Peelhorst. Eenzelfde landschappelijke ontwikkeling vertonen de oude cultuur117
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FIG. 36. Het veenontgiimingslandschap bij Helenaveen is aantrekkelijk door de beplantingen langs de wegen en door zijn percelen bos. Op
de voorgrond en rondom de dorpskern (kerk in het midden van de foto) tuinbouw op oudere, met compost aangemaakte veenontginningsgronden. Op de achtergrond, langs de nog niet ontgonnen restveengronden van de Heitraksche Peel,jonge landbouwontginningen, waartussen
tuinbouwbedrijven liggen langs de Oude Peelstraat op bezande restveenontginningen.
(Foto KLM AEROCARTO NV)

gebieden op de grofzandige flanken van de Peelhorst. De plaggendekken op deze grove zanden zijn minder dik dan
op defijnzandige. De middelhoge oude bouwlanden zijn dank zij de betrekkelijk gunstige waterhuishouding (geringe
fluctuatie) aan de westzijde van dehorst voor een deel in gebruik voor deteelt van kersen (Udense Zwarte). Zowel op
de grofzandige als op de fijnzandige oude graslandgronden van het Peelgebied komen kleine kernen van tuinbouw
voor met dezelfde vollegrondsteelten als bij Helenaveen. Het zuidelijke Peelgebied is arm aan goede graslanden.
Deze zijn op nog wat groter schaal dan in het noordelijke gebied, bij detuinbouw in gebruik. In debeekdalen liggen
hier oude graslanden veelal op een broekveenondergrond. Deze zijn voor het gemengde bedrijf niet voldoende.
DE KEMPEN
Naar hydrografische ontwikkeling vormt het gebied van de Kempen één geheel met dat van de Centrale Slenk.
Hierin iseen convergerend stroomstelsel ontwikkeld, dat bij 's-Hertogenbosch eindigt, waar het stelsel het water via
de Dieze op de Maas brengt. Beidedelen zijn verenigd in het Waterschap de Dommel, dat het grootste stroomgebied
heeft en een oppervlakte van 95000 ha. De globale scheiding tussen beide gebiedsdelen vormt aan de noordwestzijde
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een rug van hoge zandgronden, die in de richting zuidwest-noordoost de Centrale Slenk doorkruist. Via smalle,
toegeknepen dalen, breekt een aantal rivieren door deze rug heen. Die van het Kempische gebied zijn de Dommel,
De Beerze en de Run. Zij ontspringen evenals vele van hun zijstroompjes, buiten de rijksgrens op het plateau van de
Belgische Kempen. De samenvloeiing van de zijstromen met deze rivieren vindt voornamelijk plaats op Nederlands
gebied in de Brabantse Kempen, om vervolgens tot één rivier in het vlakker deel van de Centrale Slenk verenigd
te worden.
Aan de oostzijde ligt de grens van de Kempen bij de waterscheiding tussen Dommel en Tongelreep. Deze wordt
gevormd door een rug van hoge stuifzandgronden (kaarteenheid 124), die vanaf de grens tot Eindhoven loopt.
De rivieren van de Kempen zijn teverdelen in twee stroomstelsels: dat van de Run en de beide Beerzen in het westen
en dat van een aantal zijriviertjes van de Dommel met de stroomrichting naar het noordoosten. Beide stroomstelsels
omsluiten een plateauvormig gebied ten westen van Eindhoven.
Geologisch behoort het landschap tot de noordelijke flankdelen van het Kempisch Plateau van België. Na zijn vorming aan de noordoostzijde heeft dit plateau de invloed ondergaan van de bodembewegingen van de Roerdalslenk
en van de afzettingen, die hierin werden gevormd. Alsjongste formatie liggen dikke pakketten dekzand aan de oppervlakte, die in dunne lagen uitwiggen tegen het plateau. In het zuidwestelijke gedeelte van de Kempen bestaan de
afzettingen uit grove grindhoudende zanden van de Formatie van Sterksel. Ten noorden van dit gebied ligt een even
brede zone van mengzanden, materiaal uit de Formatie van Sterksel en de nog noordelijker gelegen dekzanden.
In de dekzanden komen afzettingen van loss voor. Ten westen van Eindhoven liggen deze dicht aan de oppervlakte.
Dit heeft tot gevolg gehad, dat de door de rivieren hieruit gevormde lokale afzettingen, onder Veldhoven, Zeelst en
Acht, uit zandige leem zijn samengesteld. De gronden langs de beekdalen, waar deze het grofzandige gebied verlaten,
zijn sterk lemig. De hydrologie van de Kempen is gekenmerkt door een sterke drainage door de rivieren. Door het
grote verhang in het landschap, hebben deze snelle stromen hier diepe dalbodems uitgesneden ineen ondergrond van
grof zand. Opvallend klein is dan ook het areaal oude graslandgronden. Het voorkomen hiervan buiten de beekdalen en hun afwisseling met hogerecultuurgronden iselderseen kenmerk vooreen vochtiglandschap. Inde Kempen
liggen deze graslanden met humeuze dekken alleen in de beekdalen.
Aan de noordzijde stagneert de afvoer van het oppervlaktewater doordat de rivieren door een zuidwest-noordoost
gerichte zandrug heen moeten breken. Op de overgangszone van de grofzandige afzettingen en dedekzanden, komen
drangwaterverschijnselen voor zoals in de Peel. Waar in de afhellende landschapsdelen onderbroken leemlagen, afgewisseld met grof zand, dicht aan de oppervlakte komen, treft men dezeverschijnselen aan.
Bodemkundig is er, zowel in de oude als in dejonge cultuurgronden, een onderscheid tussen de mineralogisch wat
rijkere, grovere Sterkselzanden, overgaand in dedekzanden, en dievan demineralogisch armere dekzanden. De oude
bouwlanden op de iets rijkere zanden zijn voornamelijk aangelegd op klei-ijzerpodzolen en ijzerpodzolen. Hoewel
er vrij veel droge gronden in voorkomen en de plaggendekken wat dunner zijn, wordt op de meestevan deze gronden
toch het uitgebreide systeem van lichte vruchtwisseling toegepast.
Ook komt regelmatig de mengteelt voor van haver en gerst. Deze gronden vinden we rondom de oude dorpen langs
de route Eindhoven-Turnhout en langs de rivierdalen van de Dommel ten zuiden van Eindhoven.
De ontginningsgronden op de Sterkselzanden en mengzanden zijn humusarmer dan die van het zuivere dekzand.
Vele Kempische ontginningen missen deechte kenmerken van heidehumuspodzolen, zoalswedezeinde ontginningen
op dekzanden elders aantreffen. Dit zou een gevolg kunnen zijn van hun grotere mineralogische rijkdom. Met uitzondering van de zuidelijke delen met drangwater op de Knegselsche, Landschotsche en Mispeleindsche Heide, zijn
deze middelhoge ontginningen door hun lagere humusgehalte, tamelijk droogtegevoelig. Onder Westerhoven ligt
op deze gronden een infiltratiegebied. Als voortzetting van een typisch Belgischevorm van cultuurtechniek vinden
we op Nederlandse gronden langs de grens, vloeiweiden.
Buiten het mineralogisch rijkere gebied bestaat de ondergrond van de oude bouwlandgronden onder het plaggendek
meer uit humuspodzolen. De ondergrond bevat plaatselijk ook restanten van humusijzerpodzolen naast die van
humuspodzolen. De plaggendekken zijn iets dikker en humeuzer van samenstelling. Het betreft hier de zwak lemige
gronden van de kaarteenheden (105 en 114) van Valkenswaard, Waalre en Hoogeloon.
De oude cultuurgronden op zandige leem onder Eindhoven, zijn vruchtbaarder. Dit blijkt uit een uitgebreide ge119

wassenkeuze door deverbouw van tarween gerst, opde hogegronden meer hakvruchten. Tussen deoude bouwlanden
komt ook grasland voor. Regelmatigwordt erook meerjarige kunstweideophet bouwland aangetroffen (wisselbouw).
Het landbouwkundig gebruik van dejongere ontginningen op sterk zandige leem van kaarteenheid 140ten noordwesten van Eindhoven, sluit hierbij aan. Opvallend is de toenemende tuinbouw op dezelaatste gronden. Men treft
er boomkwekerijen aan, naast fruitteelt en platglascultuur.
DE CENTRALE SLENK
Tussen de Peelhorst, de flexuurzone en de Kempen, ligt het geologische landschap de Centrale Slenk. Aan de zuidoostzijde van de Kempen heeft dit landschap maar een breedte van ca. 10 km, doch boven delijnTilburg-'s-Hertogenbosch van 40 km. De afzettingen van de slenk bestaan uit dekzanden van enige tientallen meters dikte. In
ongeveer een derde van dit gebied treffen welagen aan van Iöss en ftuviatiele leem. Deze slibrijke afzettingen komen
op een diepte van 1à 2 m onder de oppervlakte voor (toevoeging r).
De hydrologische ontwikkeling van dit landschap heeft het kenmerk van een verzamelbekken. De rivieren zijn gericht

Fig. 37. Lage beekdahandgronden langs de Dommel tussen Halder (midden) en Vught (links boven). Op de voorgrond droge oude bouwlanden; ten zuiden van Vught het Reigersbosch, een natuurmonument, op venige beekdalgronden. Aan de horizon de kleizandgronden van de
Maije Polder, westelijk van 's-Hertogenbosch met de moerpulten in het midden (vaag zichtbaar).
(Foto KLM AEROCARTO NV)
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naar een centraal punt aan de noordzijde ter hoogte van 's-Hertogenbosch, dit is op de Bodemkaart duidelijk te zien.
Het „bekken-karakter" wordt nog geaccentueerd door een vlakke ligging van het gebied. Dit wijst er op dat het
landschap niet door de rivieren is afgeërodeerd, maar reeds eerder, mogelijk door tectonische oorzaken in de slenk,
is verlaagd tot een vlak gebied. De rivieren vertonen dan ook weinig insnijdingen in het landschap. Hun lokale
afzettingen, waarop de oude bouwlandgronden zijn gelegen, zijn als oeverruggen te herkennen. Door hun samenvloeiing in het noorden en het sterk meanderend verloop van de rivieren ondervindt het gebied een periodieke overlast van water (fig. 37). Dit heeft reeds enige tientallen jaren geleden tot een kanalisatie van de Aa geleid, onlangs
tot die van de Leigraaf in het noordoostelijke deel, en die van de Essche Stroom; die van de Beneden-Dommel zal
binnen enkelejaren volgen. Tekenend voor de overwegend natte ligging van dit gebied is het grote oppervlak oude
graslandgronden, dat erin voorkomt.
Het bodemkundige landschap vertoont - niettegenstaande deze vrij gelijkmatige samenstelling in hydrologisch
opzicht - een grote variatie aan gronden met verschillend bodemgebruik. Dit gebruik is in het gebied duidelijk aangepast en in het landschap te herkennen.
HET ZUIDOOSTELIJK

GEBIED

Dit gebied, begrensd door de Peelhorst en de Kempen, strekt zich uit vanaf Limburg en de grens tot aan de zandrug
van de Slenk. Het merendeel van de fijnzandige gronden ligt tussen de rivieren Dommel en Aa. Historisch en waterstaatkundig behoorde ditfijnzandige gebied tot het vroegere Peelland, waarvan Helmond het administratieve centrum
vormde. In hetzuiden hebben degronden een overwegend droog karakter. Van deoudebouwlandcomplexen behoren
die van Borkel, Leende en Heeze hiertoe. Ook de jongere ontginningen op de humuspodzolen van eenheid 109,
bestaan overwegend uit droge middelhoge gronden. Een complex heidegronden van ca. 600 ha tussen Heeze en
Someren, ligt in een natuurreservaat. Hierin komen vennen en beekdalen voor met een zeer gevarieerde vegetatie
(eenheid 134). Langs de rivier de Aa zijn de oude cultuurgronden wat lemiger (Someren, Mierlo en Lieshout). Ten
zuiden van het oude cultuurlandschap van Someren ligt een ontginningsgebied op zandige leem. Het is een gebied
met moderne ontginningen die ruime landbouwkundige mogelijkheden bieden. Mierlo vormt een centrum van enige
betekenis voor de kersenteelt (Mierlose Zwarte). Ten noorden van Helmond en Geldrop wordt het landschap van
de oude en jonge cultuurgronden vochtiger. Hier stuiten de rivieren tegen de zandrug van Boekei naar Son, waardoorheen zij met een smalle dalinsnijding een weg gebaand hebben.
HET CENTRALE

BOSGEBIED

Dit is het driehoekvormige gebied aan de noordzijde van de zandrug tussen de Aa en de Beerze. Het bestaat overwegend uit gleygronden met een lössleemondergrond (102r),die op een diepte van 1 à 1,5 m kalkrijk wordt. Dank zij
deze kalkrijke samenstelling kon in dit gebied de teelt van populierenhout op grote schaal tot ontwikkeling worden
gebracht. Deze houtsoort wordt vooral geteeld op de ondiep humeuze gleygronden en devochtige boshumuspodzolen
(109r), die eveneens in dit gebied voorkomen (fig. 38). Op de oudere cultuurgronden (102rj) wordt dezeteelt afgewisseld met weide- en akkerbouw. Bij de dorpen is op deze gronden tuinbouw in ontwikkeling. De teelten in
Liempde, Oirschot en Best, omvatten vroege kasgroenten, alssla en spinazie, voorts tomaten en soms komkommers.
Als vollegrondsteelten treft men er diverse boon- en koolgewassen, bladgroenten en zacht fruit aan. Dit centrale
bosgebied van Noordbrabant lijkt een apart landschap, omdat het in de andere landschappen een hoge uitzondering
is als niet alleen de hoogste en minst vruchtbare gronden met hout worden beteeld.
De vochtige ligging van het gebied blijkt voorts uit de grote afwisseling van bouwland en grasland op de oude
cultuurgronden. Langs de rivieren behoren de oude bouwlanden overwegend tot de middelhoge groep van eenheid
106. Door de diepere zandondergrond, treft men hier evenwel minder grasland aan dan op dezelfde gronden met
lössleem van Oirschot, Best, Son en Schijndel.
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FIG. 38. Graslandontginningen op vlak gelegen gleygronden (kaarteenheid 102r) in de omgeving van Boxtel. Karakteristiek voor dit gebied
is de populierenteelt langs wegen, op perceelsscheidingen en op afzonderlijke percelen tussen grasland.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R30-199)

HET NOORDOOSTELIJKE

GEBIED

Noordoostelijk van het populierengebied komt een gebied voor, waarvan de samenstelling bodemkundig en landbouwkundig afwijkt. Dit is het gebied van de Leijgraaf tussen de rivier de Aa en de Peelhorst. In dit gebied is de
ondergrond zandig. Het grootste deel van de gleygronden bestaat nog uit het humeuze type 102j, maar deze zijn,
evenals de oude bouwlanden (106 en 115) minder lemig van samenstelling dan in het centrale bosgebied. Er komt
geen houtteelt op voor, doch alleen bouwland en grasland.
Aan de noordzijde wordt dit gebied afgesloten door een rug van hoge gronden, waarop de zeer droge bouwlandcomplexen van Rosmalen, Nuland en Geffen voorkomen (eenheid 114). In zuidelijke richting wordt dit gebied begrensd door dezuidwest-noordoost lopende zandrug tussen Boekei en Son. Langsderechteroever van deAa liggen de
oude cultuurgronden van Berlicum, Nistelrode, Heeswijken Veghel. Naar de korrelgrootteverdeling van het zand,
liggen deze op de grens van zwak lemig zand. Er komen tamelijk veel kleine complexen hoge oude bouwlanden in
voor. Deze zijn onder Berlicum en Nistelrode gedeeltelijk door uitgraving verlaagd. Op verschillende percelen komt
tuinbouw voor o.a. fruitteelt.
HET ZUID WESTELIJKE GEBIED
Het gebied tussen de Beerze en de Oude Zandleij, omvat een gedeelte van de Centrale Slenk, waarin eveneens weini
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(Foto J. A. Vrijhof, Rotterdam)

FIG. 39. Een vande schilderachtige vennen bij Oisterwijk.

leem in de ondergrond voorkomt. In sommige onderdelen komt het landschap overeen met dat van de Leijgraaf.
Beekdalen en zandruggen onderbreken zeer vlakke terreinen, waarin gleygronden en middelhoge humuspodzolen
voorkomen. Doordat het gebied grenst aan de flexuurzone is het dekzand waarin deze laatste bodems zijn ontwikkeld, op vele plaatsen niet meer dan 1m dik. Plaatselijk komt kwel voor. Deze gronden liggen overwegend in grasland. Er komen zelfs bedrijven met uitsluitend grasland voor. De middelhoge oude bouwlanden van Hilvarenbeek
en Moergestel, zijn voor een groot deel nog verdrogend. De door beekdalen onderbroken hoge zandrug langs de
Oude Leij is een bosrijk gebied, afgewisseld met stuifzanden. Hierin zijn het recreatiegebied de Beekse Bergen
(eenheid 124) en het natuurreservaat de Kampina met als recreatiegebied de Oisterwijkse Vennen, gelegen (eenheid
116). Een aantal van deze vennen van de Oisterwijkse Heide zijn recent ontstaan in stuifzandterreinen. Dit houdt in
dat ze een schone humusvrije zandbodem hebben, waardoor het water helder is,en er geen begroeiing in voorkomt.
Vanwege deze hoedanigheden zijn zegeschikt voor watersport, in tegenstelling tot de andere, veel oudere vennen met
veel begroeiing en een humeuze zandbodem. De oudere hebben echter uit het oogpunt van natuurschoon, eveneens
betekenis (fig. 39).
HET NOORDWESTELIJKE

GEBIED

Tussen oostelijk en westelijk Noordbrabant ligt een wigvormig plateau dat geografisch en naar zijn waterstaat123

kundige inrichting aangeduid wordt als Midden-Brabant. Het grootste deel van dit gebied wordt omsloten door twee
stroomstelsels, dat van de Oude Leij in het zuidoosten en dat van de Donge in het zuidwesten. De hoge gronden aan
de zuidwestzijde van het Dongestelsel behoren ook nog tot dit gebied. Zij vormen het hoge randgebied boven de
flexuurzone en tegelijk het grensgebied met westelijk Noordbrabant.
Het gebied maakt nog deel uit van de Centrale Slenk. Vanwege deze begrenzing heeft het de schijn alsof het door een
minder sterke bodemdaling (of enige bodemrijzing) een andere positie in deze Slenk heeft gekregen. Ook de geomorfologische bouw beantwoordt aan deze afwijkende positie. Noordoostelijk van Tilburg komt een gebied voor
met aan de oppervlakte zandige lemen en lagen van löss in de ondergrond. Dit ligt omsloten door een kransvormig
gebied, bestaande uit hoge, leemarme dekzanden waarin stuifzandterreinen ontwikkeld zijn. Verder naar het westen
tot aan de flexuurrand wordt de rest van dit driehoekvormige gebied ingenomen door gleygronden. In de zandige
delen van het landschap komt sporadisch löss in de ondergrond voor.
Het grootste deel van het oostelijke leemgebied is zeer vochtig. Het geheel vormt een apart waterschap (10 700 ha),
dat via de Zandleij langs de voet van een duinlandschap gelegen, zijn water afvoert naar de Dieze. Buiten het pleistocene landschap isdeze afvoer echter kunstmatig. De Zandleij iseen zijriviertje dat uitmondt in het brede uitgeveende
tevens onthoofde stroomdal, dat het leemgebied aan de oostzijde begrenst. Bij de ontwikkeling van lokale dekzanden langs het rivierkleigebied, is dit stroomdal buiten gebruik geraakt.

FIG. 40. Het zandlandschap bij Udenhout. Oude bouwlandgronden met een gevarieerd microreliéf. Op vochtige sterk lemige gronden van
kaarteenheid 139: akkerbouw; grasland opgleygronden van kaarteenheid I02rj. Op de achtergrond loofbos op natte leemgronden van kaarteenheid 140.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R30-195)
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Het lemige gebied van Berkel-Enschot en Uden heeft dank zij zijn leemlagen in de ondergrond, dezelfde weelderige
populierenvegetatie als het centrale bosgebied (fig. 40). De zandige lemen aan de oppervlakte zijn, hoewel het oude
cultuurgronden zijn, voor het merendeel ontwikkeld tot matig diep humeuze gronden. Omdat zij ontstaan zijn uit
ondiep humeuze gleygronden en met het humusdek ondieper zijn dan 50cm, werden zij gekarteerd als ontginningsgronden (140). Landbouwkundig behoren zij tot de produktiefste gronden van het zandgebied. Door hun lagere
ligging is de teelt van wintergewassen beperkt. Behalve grasland treft men op dezelfde gronden in dit gebied boomkwekerijen aan. De natste gronden, behorende tot de eenheid 102, zijn ook hier volledig in populierenbos en gemengd eikenbos gelegd, o.a. de Oude en Nieuwe Tiend ten zuiden van de Drunensche Duinen. Lagen van zware
zandige leem liggen hier enkele dm's onder het maaiveld. Het landschap van de Loonsche- en Drunensche Duinen,
is ontwikkeld in een gordel van lokale dekzanden, waarop vroeger een humuspodzol heeft gelegen. Dat deze ontwikkeling door bodemroof (plaggen van heide) in de hand isgewerkt, blijkt uit het voorkomen van verlaten en deels
overstoven oude bouwlanden, tussen stuifzandgronden. Vooral het gebied van de Loonsche Duinen geeft hiervan
markante voorbeelden. De stuifterreinen van dit gebied zijn grotendeels vastgelegd met groveden, douglasspar en
larix, terwijl dat van de Drunensche Duinen een open stuifzandgebied is, dat alleen door naaldbossen wordt omzoomd. Aan de noordzijde heeft deze bebossing een uitbreiding gekregen op lage humuspodzolen (101), langs

FIG. 41. Tuinbouw op slibhoudende oude bouwlanden bij Nieuwkuijk en Haarsteeg (boven). Op de voorgrond geconcentreerde bewoning
langs de dorpsstraat. De in kleine percelen opgedeelde lange perceelstroken met plaatselijk nog brede elzenhagen als scheidingen herinneren
aan het oude opstrekkende verkavelingspatroon. De doodlopende steegjes waarlangs de tuinbouwbedrijven zijn ontstaan, geven de dorpsstraat
met haar oorspronkelijke lintbebouwing het voorkomen van een duizendpoot.
(Foto KLM AEROCARTO
NV)
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rivierkleigronden en oude bouwlanden. Deze podzolen zijn voor de landbouw weinig geschikt, omdat ze droogtegevoelig zijn geworden door een te sterke wateronttrekking van het Afwateringskanaal.
Westelijk van Waalwijk ligt een laag gebied, dat grotendeels wordt ingenomen door gleygronden met een matig dik
plaggendek (102j). Hierop is de tuinbouw ontstaan op het kleine gemengde bedrijf. Dongen, Capelle en 's-Gravenmoerzijn decentrageworden vanaanvankelijk extensieve,doch nuookintensievetuinbouwteelten. Dezelaatsteteelten
worden uitgeoefend in gespecialiseerde tuinbouwbedrijven; de teelten van grove tuinbouwprodukten en de vollegrondsteelten, worden veelal nog in het gemengde bedrijf uitgeoefend.
In het gebied van de Beneden-Donge (27 000ha), heeft men met ontwateringsmoeilijkheden te kampen. Deze worden
voor een deel veroorzaakt door een te grote opdrachtigheid van de gronden als de grove zanden van de flexuurrand
op geringe diepte voorkomen. Behalve op de lage gleygronden, wordt ook op de vochtige oude bouwlandgronden
van de Bovenlangstraat tuinbouw bedreven (fig. 41). Hier is Vlijmen de bakermat van een ouder tuinbouwcentrum,
dat vooral peulvruchten, bessen en grove bladgroenten als hoofdprodukten leverde. Tegenwoordig komen hier ook
glascultures en vroege aardappelen voor. De mogelijkheden tot een rationele ontwikkeling van de tuinbouw zijn in
dit gebied door ruilverkaveling sterk toegenomen.
Het landschap van de zandrug tegen westelijk Noordbrabant is gevormd op de noordoostelijke flankdelen van het

FIG. 42. Heide-ontginningsgronden met een heterogene bodemgesteldheid op grindhoudende dekzanden ten zuiden van Oosterhout (kaarteenheid 108). Rechtsboven het Wilhelminakanaal. Onderbrekingen van de lineaire perceelsindeling door de handhaving van oude heidewegen,
verlevendigen het landschap.
(Foto KLM AEROCARTO
NV)

126

Brabants massief. Tegen de hechte structuur van dit oude massief zijn de pleistocene bodembewegingen, die zich
in oostelijk Noordbrabant hebben voorgedaan, doodgelopen. De invloed van deze tektoniek vond zijn begrenzing
in een flexuurzone, waarvan de westelijke grens vanaf Riel over Gilze naar Made voert. In deze zone komen de
randafzettingen voor van oudere fluviatiele sedimenten. Zij konden westelijk Noordbrabant door zijn hogere ligging
niet meer bereiken. Deze afzettingen zijn grofzandig, grindhoudend en behoren tot de Formatie van Sterksel (OudPleistoceen). Vervolgens zijn hierop dekzanden afgezet vanuit het westen. Erosie aan weerszijden van de rug en
vorming van lokale dekzanden, hebben daarna de afwisseling gebracht in de samenstelling van de afzettingen aan de
oppervlakte.
In het grensgebied ten zuiden van Tilburg, is door de afstroming van de rivieren de flexuurwand verlaagd. Hier zijn
als sterk lemige zanden de verspoelde produkten terecht gekomen van lössachtige afzettingen, die we bij Alphen en
Baarle-Nassau aantreffen. Hoewel het zeer oude cultuurgronden zijn, staan zevanwege het humeuze dek, als humuspodzolen op de Bodemkaart (110 en 119). Het humusgehalte van deze gronden is bovendien laag. Dit is de reden
dat de drogere varianten gedeeltelijk gebruikt worden voor de aspergeteelt.
De fijnzandige gronden boven de flexuurzone, vormen landbouwkundig en landschappelijk nog een onderdeel van
het Oostbrabantse zandgebied. Hiertoe behoren de zwak lemige van Riel en Gilze en de niet lemige van Reijen,
Dorst, Dongen, Oosterhout en Made. Vooral in de laatste groep komen zeer droogtegevoelige cultuurgronden voor.
De oppervlakte ontginningsgronden, die door de landbouw gebruikt worden, is in dit gebied zeer klein. De meeste
bestaan uit hoge humuspodzolen op dekzand en grindzanden, die in naaldhout liggen. Hiertoe behoren de Rechte
Heide, de Molenschotsche Heide, waarop het vliegveld Gilze-Reijen voorkomt, de Boswachterij Dorstende Vraggelsche Heide. De enige oppervlakte jongere landbouwontginning komt voor op de Rielsche Heide en in Heikant ten
zuidoosten van Oosterhout (fig. 42).
WESTELIJK NOORDBRABANT

I

Doordat de sedimentatie van Sterkselzanden niet tot de noordelijke plateaurand van het Noordbrabantse Massief
is doorgedrongen, treffen we aan de westzijde van de flexuurzone in principe dekzanden aan op oudere afzettingen.
Het landschap isvoor, maar vooral na de afzetting van dekzanden, sterk aangetast door erosie.
Door dezegeologische ontwikkeling liggen in westelijk Noordbrabant oudere afzettingen dicht aan de oppervlakte.
Zij behoren tot de kleiige afzettingen van de Formatie van Tegelen en dejongere, overwegend zandige, tot de Formatie van Kedichem. Vooral in de eerste komen kleilagen voor, die door de baksteenindustrie worden verwerkt.
Op de Formaties van Kedichem komen dunne lagen dekzand voor. Blijkens hun nogal wisselende dikte en het ontbreken van bepaalde afzettingen in deze dekzanden in erosiedalen, zijn deze jongere afzettingen oorspronkelijk
dikker geweest, maar door erosie voor een groot gedeelte van het landschap afgevoerd.
Het erosiepatroon van westelijk Noordbrabant heeft het karakter van een kusterosie met getijderivieren. Een deltavormige insnijding doet zich voor aan de uitmonding van de diluviale rivieren in het mariene landschap (Roosendaalsche Vliet, Mark). Door deze rivieren zijn in het zandlandschap diepere dalen en zijdalen ingesneden dan in de
overigedelen van het Brabantse diluvium het geval is.Het resultaat van dezeerosie isgeweest, het voorkomen van een
aantal zandige ruggen met lokale dekzanden, naast een relatief groot oppervlak lokale, tot lemige afzettingen omgewerkte dekzanden. Voor zover deze laatste langs de rivierdalen liggen, lijken zij fluviatiel te zijn gevormd. Buiten
deze rivierdalgordels, omzomen gelijksoortige afzettingen in veel grotere oppervlakken het mariene landschap, zodat
zij hier de ligging hebben van een kustformatie, die aan het einde van het Pleistoceen is ontstaan.
In het pleistocene gebied van westelijk Noordbrabant zijn twee grotere stroomstelsels ontwikkeld, die van de Mark
en de Roosendaalsche Vliet. Een aantal kleinere stroompjes in het uiterste westen mondt rechtstreeks door de zandrugvan deZoom opde Wester-Schelde uit. De scheiding tussen het waterschap van Mark en Dintel (73000 ha) en
dat van de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet (24000ha),wordt gevormd door een rug, ten oosten van Roosendaal, waarvan het ontstaan samenhangt met oude erosiefasen van het geologisch landschap. Beide stroomstelsels
hebben naar hun ontstaan en ontwikkeling, gemeenschappelijke kenmerken. Ze ontspringen in de drassig venige
delen van de Antwerpse Kempen en convergeren in noordelijke richting naar het westelijk-Noordbrabantse zee127

kleilandschap. Onder invloed van het vroegere getijdensysteem in dit kleilandschap, buigen beide stroomsystemen
hier afin westelijke richting.
De hydrologische gesteldheid van het westelijk Noordbrabantse zandlandschap, is ten nauwste verbonden met de
waterstaatkundige inrichting van het zeekleigebied. In beide landschappen isde regeling van de waterafvoer over een
- naar de huidige opvattingen - te groot aantal autonome lichamen verdeeld, zodat deze vooral met het oogopde
lage zandgronden en de beekdalgronden een herziening behoeft.
HET STROOMGEBIED VAN DE MARK
Dit gebied strekt zich uit vanaf de flexuurzone tot aan het smalle, door beekdalen versneden zandige plateau oostelijk
van Roosendaal. Naar hun samenstelling en ligging in het landschap, kan men er de volgende dekzandafzettingen in
onderscheiden.
Zandige, zwak en sterk lemige afzettingen liggen langs deze flexuurzone en langs het dal van de Bijloop, het meest
westelijke stroomdal van het Markstelsel. De vorming van de afzettingen van eenheid 110, heeft sterk onder invloed
gestaan van een oppervlakkige vermenging met lemiger materiaal van de ondergrond, dat veelal op een diepte van
een paar meter voorkomt. Dezandige van eenheid 109beantwoorden aan dezwak lemigesamenstelling van regionale
dekzanden. Deze hebben weinig aan erosie blootgestaan, zij liggen in dikkere pakketten en hebben leemlagen op
grotere diepte.
De slibhoudende afzettingen langs de beken van het Marksysteem hebben een lössachtig karakter, zoals bij Zundert,
Rijsbergen, Bavel en Chaam. Deze slibrijkdom is het grootst bij Breda en Princenhage, waar over enige oppervlakte
zandige lemen voorkomen. De zandige lemen van Alphen en Baarle-Nassau, nemen een aparte plaats in de opbouw
van dit landschap in. Zij zijn fijnzandiger dan die van Princenhage. Naar hun ligging in het landschap en hun
begrenzing door ruggen van lokale dekzanden vertonen zij een samenhang met het leemgebied, dat noordoostelijk
van Tilburg voorkomt. Hun verkavelingsvorm is die van droge oude bouwlandcomplexen, zonder begroeiing
langs de perceelsscheidingen. Dezelfde cultuurgronden van Rijsbergen en Zundert, hebben als bouwlandpercelering
een blokverkaveling. De vele houtwallen van eikenhout, die op de perceelsscheidingen voorkomen, geven aan deze
gronden een aspect dat karakteristiek is voor de droge oude cultuurlandschappen van dit stroomgebied. Hierin
onderscheiden zijzich van de vochtige en zeer vochtige oude cultuurgronden, zoals die van Princenhage, waar weeen
zwaardere elzenbegroeiing aantreffen dan in het gebied van Chaam, doch waar deonregelmatige verkaveling dezelfde
is.
De derde groep bestaat uit soortgelijke afzettingen als bij Breda, van sterk lemig dekzand en zandige leem. Zij ligt
van Beek tot Oudenbosch als een brede kustformatie over het diluviale randgebied uitgespreid. Deze afzettingen met
een enige procenten hogere slib- en lössfractie, wijken van de overige slibrijke lokale afzettingen af, omdat ze enigszins zaveligzijn ontwikkeld. Vermoedelijk zijn dezeafzettingen ontstaan door omwerking van materiaal dat eveneens
in een kustformatie is gevormd, omdat er een sedimentatiepatroon van regelmatige stroomribbels in voorkomt,
gelijk aan dat in wadden. Er komen in dezeafzettingen een tweetal zuidwest-noordoost lopende zandiger ruggen voor,
die uit drogere cultuurgronden bestaan. Deze ruggen zijn onderbroken door een aantal erosiegeulen, die vanuit
noordelijke richting in het zandgebied zijn doorgedrongen en er diepe erosiedalen in hebben achtergelaten. Het
Bosschenhoofd is een relict in dit erosielandschap, waar het ontstaan van deze oudere kustformatie als wadachtige
afzetting nog bestudeerd kan worden (Van Oosten, 1967).
In het stroomgebied van de Mark komen zeer weinig eolische afzettingen van dekzand voor. Deze lokale dekzanden
vinden we bij Chaam, tussen de rivieren de Mark en de Aa of Weerijs en in het gebied dat de waterscheiding vormt
met het stroomgebied van de Roosendaalsche Vliet. In het oosten maken de ontginningen op de lemige gronden van
kaarteenheid 109, waarvan de oude bouwlandgronden van Bavel-Ginneken en Heusdenhout de noordwestelijke uitlopers vormen, deel uit van een ouder landbouwgebied. Het jongere cultuurlandschap oostelijk van deze dorpen is
waarschijnlijk door zijn natte ligging later ontgonnen. Niettemin draagt het ook de kenmerken van een oude onregelmatige verkaveling met een spaarzame beplanting van elzenhout op de perceelsscheidingen (fig. 43). Het heeft
kernen van oudere landbouwnederzettingen (Langereit, Raakeind, Hooge Aard, Lijndonk en Bolberg). De cultuur128

gronden, die een grote afwisseling van bouwland en grasland te zien geven, hebben echter dunne mestdekken. Op
deze over het algemeen goed vochtige gronden, die uit zwakke humuspodzolen zijn ontgonnen, is in navolging van
het Bredase tuinbouwcentrum de groententeelt en teelt van zacht fruit (aardbeien, frambozen en bessen) tot ontwikkeling gebracht.
In hetzelfde gebied heeft op de landbouwontginningen opdegronden vaneenheid 109nagenoeg geen vestiging plaatsgevonden. De gronden worden overwegend als grasland gebruikt door de oude landbouwgemeenschappen van
Alphen, Riel en Gilze. Ze zijn volgens een rechthoekige verkaveling ingedeeld, zonder enige beplanting langs de
perceelsscheidingen.
De tuinbouw van de westelijk Noordbrabantse zandgronden heeft zichontwikkeld vanuithetoude tuinbouwcentrum
Princenhage. Geleidelijk aan zijn gronden, diein vochthuishouding zeeruiteenlopen, voor tuinbouwteelten in cultuur
genomen. De ontwikkeling is door twee factoren zeer sterk in de hand gewerkt. De westelijk Noordbrabantse tuinbouw beschikt over een zeer ruim gewassortiment, zodat voor de meeste landbouwgronden een geschikte teeltkeuze
voor tuinbouw is te maken. Veel tuinbouwbedrijven zijn dan ook voortgekomen uit het kleine gemengde bedrijf,
waarin ook thans nog een belangrijk tuinbouwareaal als derde vorm van bodemgebruik voorkomt. Door de ontF I G . 43. Het landschap ten zuiden van Ulvenhout met de Chaam.se beek, tot het dal van de Mark (linksboven). De oude bouw-grasland
gronden (langs de beek: graslandgronden) zijn verkaveld tot onregelmatige, blokvormige percelen. Deze hebben een bolvormige ligging en
natte randstroken langs de perceelsgrenzen. Rechtsboven het Ulvenhoutse Bos opgleygronden en lage humuspodzolen.
(Foto KLM AEROCARTO
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FIG. 44. In het westelijk Noordbrabantse, droge, sterk lemige zandlandschap zijn de houtwallen als perceelsscheiding tussen de oude bouwlandgronden ende heide-ontginningen nog een markant verschijnsel (kaarteenheid 115).
(Foto Stichting voorBodemkartering R30-I92)

wikkeling van teelten van zacht fruit en die van asperges op minder vochthoudende gronden zijn van dit gemengde
bedrijf ook de voor de landbouw minder produktieve zandgronden bij de tuinbouwproduktie betrokken.
Het volledige tuinbouwbedrijf heeft zich door specialisatie, welke voor een belangrijk deel werd bepaald door de
bodemgesteldheid, in verschillende richtingen ontwikkeld. In het gebied rondom Breda, isin dit verband te noemen,
de vollegrondsteelt van aardbeien en de boomkwekerij op de sterk lemige oude bouwlanden van Zundert. Princenhage, het centrum van het oude hoveniersbedrijf, heeft naast bedrijven met vroege en late vollegrondsteelten,
kasbedrijven op zandige leemgronden en lage humeuze zandgronden. De tuinbouw aan de oostzijde van Breda wordt
voornamelijk uitgeoefend opdeminder lemige oude bouwlandgronden van Heusden, Ginneken en Bavel. De gronden
zijn hier vroeger, zodat dit gebied zich, althans voor enige jaren terug nog, onderscheidde van de lemige gebieden
van Princenhage door een geringe behoefte aan glascultuur.
Twee landschappelijke elementen van bijzondere betekenis zijn het Mastbosch en het Liesbosch bij Breda. Het
Mastbosch ligt op een stuifzandgordel tussen het Markdal en dat van de Aa of Weerijs. Dit omstreeks 1500 aangelegde dennenbos is het oudste cultuurbos van Noordbrabant.
Een eveneens zeer oud bos is het Liesbosch ten westen van Princenhage. Ongeveer drievierde van dit bos ligt op sterk
zandige leem en draagt de voor Noordbrabant zeer unieke vegetatie van beuken. Aan de west- en noordzijde bestaan
de gronden uit heidehumuspodzolen op stuifzand, waardoor de vegetatie overgaat naar de groveden. Op de lemige
gronden van het oude cultuurlandschap langs de zeeklei, komt met uitzondering van die van Beek, veel minder tuin130

bouw voor. Ze zijn in gebruik bij het gemengde bedrijf, waar behalve zandgewassen ook tarwe en zomergerst verbouwd wordt. De in naaldbos en hei gelegen Langendijksche en Rucphensche heide en de Wildertheide, tussen het
stroomgebied vande Mark envandeRoosendaalsche Vliet,vormen niet alleen eenwaterscheiding, doch ook een landschappelijke grens.Aan deoostzijde hiervan heeft het cultuurlandschap nog de kenmerken van een landbouw gebied,
afgewisseld door tuinbouw. Hier overheerst het normale gemengde bedrijf van betrekkelijk kleineomvang. Het onderscheid tussen het oude cultuurland van sterk lemige gronden en van de hogere gedeelten van de minder lemige ontginningsgronden van eenheid 109 is niet erg groot, omdat op de gronden van eenheid 115 het plaggendek tamelijk
dun is (60 à 70 cm) en op die van eenheid 109 enige verrijking van een mestdek heeft plaatsgevonden. Er is enig
verschil in percelering, maar de voor het gehele gebied van Breda zo typerende aanleg van houtwallen langs de
percelen is voor het oudste cultuurland en de oudere ontginningen ook hier nog kenmerkend (fig. 44). De jongere
ontginningen langs het dal van de Bijloop missen deze omlijsting van de percelen. Langs de bovenloop van het riviertje bestaan deze ontginningen uit sterk lemige zandgronden met een kleiondergrond. De geringe doorlatendheid van
de Tiglien-klei veroorzaakt in het hellende landschap een sterk drangwatereffect. Het heeft een reliëf van geulen en
kommen. In deze depressies zijn vroeger veel veenderijen voorgekomen. Namen als Moeren, Brouwersmoeren
en Menmoer, herinneren hieraan.
HET STROOMGEBIED VAN DE ROOSENDAALSCHE

VLIET

Ten westen van het stroomgebied van de Mark krijgt het landschap een ander aanzien. Het gebied hier onmiddellijk
langs, tot aan Roosendaal heeft een opstrekkende graslandverkaveling zonder begroeiing langs de percelen. Er komt
een belangrijk oppervlak oude graslandgronden tussen de bouwlandpercelen voor.
Deze lage gronden liggen in brede ondiepe erosiedalen. Ook buiten deze onduidelijk ontwikkelde dalen liggen vele
gronden, dankzij hun vochtige ligging, in grasland. Het grasland vormt hier en verder westelijk een onderdeel van
een groter gemengd bedrijf. Op deze bedrijven is meer plaats ingeruimd voor kleigewassen als tarwe, gerst, suikerbieten en pootaardappelen.
De lemige gronden van dit gebied vormen een voortzetting van de hiervoor besproken kustformatie van omgewerkt
materiaal. Zij behoren met de overeenkomstige gronden tussen Roosendaal en Bergen op Zoom, tot het landschap
van de zogenaamde Wouwse zandgronden. Karakteristiek voor deze oude cultuurgronden zijn hun ondiep humeuze,
grijszwarte plaggendekken op een roestige, grijze ondergrond. In profielopbouw zijn het AC-gronden, waarin weinig
sporen van een vroegere natuurlijke vegetatie voorkomen. Als verklaring voor deze afwijkende ontwikkeling moet
gedacht worden aan het hogere kleigehalte en de natte ligging van de gronden.
Ten westen van Roosendaal zijn degronden doorgaans nogwat zwaarder dan aan de oostzijde. Dit verklaart evenwel
niet de duidelijk andere landschapsontwikkeling, welke men in het gebied rondom Wouw kan onderscheiden. Het
landschap is hier meer geaccidenteerd. Door de kleilagen (Tiglien) van de ondergrond, zijn de afzettingen aan de
oppervlakte beter geconserveerd en bestand tegen de erosie. Het gevolg hiervan is een diepere insnijding van de
dalen geweest en een sterkere solifluctie van de gespaarde landschapsdelen. Dit laatste proces heeft geleid tot de
ontwikkeling van typische V-vormige dalen. Door deze geaccidenteerdheid van het Wouwse landschap is vooral
het bouwland gebonden aan hoge delen met een redelijke ontwatering, die in de beekdalen en lage flankdelen in
mindere mate is te vinden. Deze laatste liggen dan ook steeds in grasland. Door deze hydrologische verschillen heeft
het landschap behalve een andere verhouding van bouwland en grasland, ook afwijkingen in de perceelsindeling.
Op ruggen en plateauvormige delen heeft het oude cultuurgebied een verkaveling die over het algemeen rechthoekig
is doch zeer ongelijk van afmetingen. Op de graslandgronden van de beekdalen varieert de verkavelingsvorm mede
onder invloed van hun vochtiger of drogere ligging (fig. 45). Deze kan variëren van een onregelmatige tot rechthoekige blokverkaveling tot die van een smalle strokenverkaveling in complexen.
Hoewel degronden van Wouw inhet algemeen ook zeergeschikt zijnvoor diversevormen van tuinbouw, worden deze
intensievere teelten hier veel minder aangetroffen dan in het lemige gebied, rondom Breda. Tuinbouw van enige
betekenis komt in de omgeving van de bewoningscentra Roosendaal, Wouw en Heerle voor.
Het oppervlak jonge ontginningsgronden van het gebied iszeer gering. Het belangrijkste gedeelte ligt ten oosten van
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FIG. 45. Zandlandschap met beekdal van de Risse Loop, bij Wouw. Op de voorgrond grasland op zwak lemige humuspodzolgronden (kaarteenheid 109), aan de overzijde van hel beekdal: sterk lemige oude bouwlandgronden (kaarteenheid 106). Het beekdal bestaat uit gleygronden
van kaarteenheid 102.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R30-I90)

de Wouvvse Plantage en valt samen met de gronden van kaarteenheid 110. Meer naar het noorden komen langs de
Zoom oudere slibhoudende gleygronden voor, met een mestdek. Zij worden onderbroken door lage venige stroken,
die nog gedeeltelijk woest liggen.
DE ZOOM
Het westelijk Noordbrabantse zandgebied de Zoom is een hoge zandrug langs de lage kustvlakte van Zeeland. Aan
de oostzijde heeft de rug een glooiend verloop, aan de westzijde een steile helling, die op sommige plaatsen op een
steile wand lijkt. Het grote verval aan de westzijde correspondeert met de vorming van een afbraakkust. De steilste
plaatsen van deze kustwand stonden bij de zeer hoge vloedstanden van 1953 nog aan afbrokkeling bloot. Dewanden
zijn hier gedeeltelijk onbegroeid en men ziet er kleilagen dagzomen, die voor een deel geacht worden tot het Tiglien
te behoren. De aanwezigheid van deze klei is de oorzaak dat er langs de westzijde en noordelijke uitloper van het
zandgebied, veel drangwater voorkomt. Door dit drangwater langs de hellingen werd het mogelijk dat de gronden
van dit zandgebied, op een veel hoger niveau dan elders ten opzichte van de natuurlijke drainagesystemen, door de
landbouw in cultuur konden worden genomen.
De zandige oude bouwlanden van Halsteren tot en met die van Ossendrecht, liggen in deze hellingspositie. Op de
vochtige gronden rondom Bergen op Zoom en die van Halsteren van kaarteenheid 105, is reeds vroeg de teelt van
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tuinbouwgewassen tot ontwikkeling gekomen. Het zijn matig dik humeuze AC-gronden, die een wat grovere korrelgroottesamenstelling hebben dan de normale afzettingen, die lokaal, uit dekzand zijn gevormd. De grofheid hangt
samen met de grovere samenstelling van de Kedichemsche zanden, die bij de kusterosie zijn aangesneden. Delanbouwontginningen hebben op de Zoom een geringe verbreiding. Op de Huibergsche en Hogerheidsche Plantage, die
voor het merendeel uit droge gronden bestaan, hebben zij enige betekenis.
Het landschap van deZoom iseen bosrijk gebied vanwege develestuifzandgronden en hoge heidegronden, die op het
plateauvormige gedeelte voorkomen. De vele vennen, die aan de oostzijde liggen, zijn relicten van oude erosiegeulen.
In de aankleding van de boscomplexen onderscheidt dit zandgebied zich van die in oostelijk Noordbrabant door de
vele beplantingen met rododendrons. Deze beplanting is onder invloed van Belgische grondbezitters, die hier veel
gronden hebben liggen, aangebracht.
DE BEDRIJFSONTWIKKELING OP DE ZANDGRONDEN
Op deze gronden is de belangrijkste bedrijfsvorm het gemengde bedrijf (zie bijlage 1). Het komt voor zowel op de
oude cultuurgronden, die over het algemeen diep humeus zijn en op ontginningen dieeen ondiep humeus dek dragen.
Het gewassortiment van de bedrijven op oude enjonge gronden is in grote trekken hetzelfde. De produkten van het
bouwland zijn in hoofdzaak voor de eigen veestapel bestemd. Wel zijn er verschillen in bedrijfsstructuur aanwezig,
bijv. de oude cultuurgronden hebben t.o.v. dejongere gronden a. relatief meer akkerbouw, b. een andere bedrijfsindeling en c. een zeer grote verspreiding en versnippering van de percelen. Ook valt tegenwoordig een verschil in de
tendens tot vergroting van het graslandareaal waar te nemen. De mogelijkheden hiertoe liggen niet gelijk in de verschillende zandgebieden en de variaties in dit opzicht blijven niet alleen beperkt tot het onderscheid oude en jonge
cultuurgronden.
HET OUDE GEMENGDE BEDRIJF
Op de oude cultuurzandgronden komen geen aaneengesloten bedrijven voor: het bouwland ligt verspreid over de
hoge en middelhoge oude cultuurgronden. Ook het grasland, eveneens over meer percelen verdeeld, treffen we op
verschillende plaatsen tussen gronden van andere bedrijven aan. Het komt voor op matig diep humeuze beekdalgronden in de nabijheid van de oude dorpen en op de ondiep humeuze, op grote afstand van de bedrijven. De matig
diep humeuze beekdalgronden zijn in feite oude cultuurgronden die soms ook diep humeus zijn.
De ondiep humeuze vormen de oudste ontginningen van de vroegere heidelandschappen. In hoofdstuk IViser al op
gewezen, dat ook op de heideontginningen van het oude zandbedrijf grasland voorkomt. De verspreide ligging van
deze laatste cultuurgronden is karakteristiek voor de bedrijven in de overwegend droge oude cultuurgebieden. De
oorzaak van deze ontwikkeling is duidelijk het gevolg van het feit dat droge en vochtige cultuurgronden hier niet
in voldoende afwisseling naast elkaar voorkomen.
Verschillende andere aspecten, die een minder gunstige structuur van deze bedrijven op hoge gronden inhouden,
zijn de versnippering van het bouwland tot kleine percelen, en de veelal nog gebrekkige ontsluiting van de graslandpercelen van deze bedrijven.
Dezeoude landbouwnederzettingen hebben eenverkavelingspatroon, dat typerend isvoor dedrogere cultuurgronden.
De boerderijen liggen stervormig gebundeld langs de uitgaande wegen van de dorpskernen. Hieromheen liggen de
bouwlanden gegroepeerd, door veldwegen onderverdeeld in akkercomplexen, waarlangs een spaarzame begroeiing
voorkomt, die echter op de droogste delen ophoudt. In deze complexen hebben de bouwlandpercelen een strokenverkaveling, waarvan de grenzen gemarkeerd zijn door een greppel, die soms aan het einde isvoorzien van een merksteen. De perceelsverkaveling is meestal bloksgewijs in verschillende richtingen uitgevoerd.
Ook de versnippering is groot, zij verschilt echter voor de beekdalgronden en het grasland op heide-ontginningen.
Behoefte aan bedrijfssanering doet zich het sterkste gevoelen in die delen van het droge oude cultuurlandschap,
waar de bedrijven uit graslanden op beekdalgronden zijn samengesteld. Voorbeelden zijn: in de Kempen het
gebied van Hogeloon en Vessem, dat tussen Luyksgestel en Dommelen, en het gebied van Borkel en Schaft, Leende
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en Heeze,waar geschikte heidegronden ontbraken om grasland aan teleggen. In sommigegebieden kon de ontginning
zich ongestoord buiten de oude bedrijven ontwikkelen. Zo is in het zuidelijk Peelgebied de hydrografische ligging
van de woeste gronden een belemmering geweest voor de ontginning van deze laatste bedrijven, (bijvoorbeeld in
het gebied van Someren-Asten-Liessel). In gebieden waar de nadelen van een te lage ligging al betrekkelijk vroeg
werden opgeheven, zien we dat de occupatie vanuit de droge oude cultuurlandschappen het duidelijkst naar voren
treedt.
Uitgestrekte graslandgebieden die een vrij regelmatige, maar te kleine kavelindeling hebben en die onbewoond zijn,
flankeren deze droge landschappen. De dorpen langs de westzijde van de noordelijke Peelhorst, die van Hoge- en
Lage Mierde en Reusel, zijn de meest sprekende voorbeelden.
In gebieden waar het oude gemengde bedrijf in hoofdzaak op middelhoge oude bouwlanden en gleygronden ligt, is
het beeld van de landbouwkundige indeling heel anders, hoewel de verschillen van gebied tot gebied nog aanzienlijk
zijn. Dit is het duidelijkst op de bedrijven waar op betrekkelijk korte afstand veel afwisseling van middelhoge en
lage gronden voorkomt (westelijk Noordbrabant). Deze afwisseling bepaalt niet alleen de ligging van de bouw- en
graslandpercelen, maar ook hun afmeting en vorm. In gebieden waar de bouwlanden in grotere complexen bij elkaar
liggen, neemt de spreiding binnen het gemengde bedrijf meer de vorm aan van die op het droge cultuurlandschap.
Belangrijk voor hun indeling is de meer of minder gunstige hydrografische ligging geweest van de gleygronden.

FIG. 46. Oudere ontginningen met een mestdek op humuspodzolen (kaarteenheid 109r) engleygronden (kaarteenheid 102rj) inhet landschap
van lage /einige gronden met leem in de ondergrond, in de omgeving van Schijndel. De oudere ontginningsgronden worden gekenmerkt door
een bolvormige ligging van depercelen.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R30-202)
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Waar dezevandegleygronden mindergunstigwas, isevenals eldersbedrijfsvestiging uitgebleven enisde versnippering
het verst voortgegaan.
Opdeminder natte gleygronden liggen de 19eeeuwse graslandontginningen. Omdat deze dunne mestdekken hebben,
zijn ze onder de expansiedrang van het oude landbouwbedrijf, geleidelijk als bouwland in gebruik genomen (fig. 46).
Deze oude graslandgronden vormen het enige deel van het zandlandschap waar het oude zandbedrijf een soort
continue opschuiving in de ontginningslandschappen te zien geeft. Dit maakt een groot verschil met de ontwikkeling
in dehierboven besproken droge oude cultuurgebieden, waar debedrijven alshet wareaan dehoge bouwlandgronden
gekluisterd liggen. Het grondgebruik is hoofdzakelijk beperkt tot akkerbouw. Een ander verschijnsel dat zich op de
middelhoge gronden vooral na delaatste oorlog voordoet, isde omschakeling van het gemengde bedrijfin de richting
van het graslandbedrijf; voor deze verandering hebben de bedrijven van de droge cultuurlandschappen minder
mogelijkheden, omdat er slechts een klein percentage gronden voorkomt dat geschikt is voor grasland.
HET GEMENGDE BEDRIJF OP DE

ZANDONTGINNINGSGRONDEN

De gronden van deze bedrijven bestaan in hoofdzaak uitmiddelhoge en lage humuspodzolen. Op sommige plaatsen
vormen gleygronden (dejongere ontginningsgronden hieronder zonder mestdek) een deel van de gronden van deze
bedrijven. Bijdezelaatste samenstelling doet zich weereen landschappelijke scheidingvoor, in een akkerbouw- eneen
graslandgedeelte, hetgeen vooral de kavelindeling van de graslandgronden nadelig heeft beïnvloed.
Over het algemeen is er een duidelijk verschil in landschapsstructuur tussen de jonge cultuurgebieden die zich
zelfstandig hebben kunnen ontplooien en die waarvan de ontginning voor een deel op rekening komt van de oude
landbouwgemeenschappen. Door de occupatie van dezelaatste, isdesamenhang van deontginningsbedrijven minder
groot geworden en is hun ontsluiting en verkaveling er door beïnvloed. Dezeishier het minst gunstig voor de middelgrote bedrijven waarvan de huidige bedrijfsomvang soms door aanvullende ontginningen tot stand is gekomen.
Nog een ander euvel heeft hier een ondoelmatige ontwikkeling van het kleinere particuliere ontginningsbedrijf in
de hand gewerkt. Dat is de vestiging van het grote landbouwontginningsbedrijf. In wezen heeft ook dit bedrijf een
gemengd karakter, maar het vertoont meer variaties in de bedrijfsvoering. Hieriseen groter percentage hoge humuspodzolen en soms ook stuifzandgronden in het bedrijfsareaal opgenomen, waarop bosbouw geëxploiteerd wordt.
Wat deze laatste vorm van bodemgebruik betreft, kan verwezen worden naar blz. 137. Het grootbedrijf is eerder
ontstaan, zodat het de structurele ontwikkeling van het ontginningslandschap, en de verspreiding van ontginningsgebieden met kleinere bedrijven mede heeft bepaald.
Het aantal gebieden waar het normale ontginningsbedrijf een ruime vlucht heeft genomen, is niet groot. Hiertoe
behoren delen van het ontginningsgebied ten zuiden van Roosendaal en Breda, het gebied tussen Reusel en de
Beerze, de Somersche heide en het dekzandgebied op de noordelijke Peelhorst. Hoewel de bedrijven in deze gebieden
tamelijk aaneengesloten liggen, is de afwisseling van bouw- en graslandpercelen vaak nog groot. Dit komt vanwege
het verschil in geschiktheid voor beide vormen van bodemgebruik. Het meest stabiele element van deze bedrijven
zijn de lage graslanden. Op het overige land komt veel wisselbouw voor (meerjaren akkerbouw afgewisseld met een
of meer jaren kunstweide). Door de grote behoefte aan grasland zijn steeds meer droogtegevoelige gronden als
grasland in gebruik genomen. Dit heeft een snelle achteruitgang van de grasproduktie tot gevolg.
Aan de structuur en de inrichting van het gemengde landbouwbedrijf op zandgronden, zijn naar de tegenwoordige
opvattingen veel nadelen verbonden. Bij vele vroegere beschouwingen werd het ontstaan van deze nadelen toegeschreven aan een historische ontwikkeling en debevolkingsaanwas, die een impuls gaf aan de splitsing van bedrijven
en de bedrijfsvorm. In feite is de ontwikkeling van bodemkundige aard. Zij is het logische gevolg van de wisselende
samenstelling van het bodemkundige landschap, waarvan een gedeelte slechts een beperkte geschiktheid voor de
landbouw heeft.
In het gemengde bedrijf liggen de beperkingen voornamelijk bij het bouwland. Lage graslandgronden zijn voor dit
bedrijf onontbeerlijk, omdat hierdoor juist op gronden die alleen maar voor akkerbouw geschikt zijn, landbouw
mogelijk wordt gemaakt. Op deze drogere bouwlandgronden zijn nu nog geen lonende bedrijven van een bepaalde
bedrijfsvorm te realiseren.
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De lage delen van het zandlandschap, waar de landbouw zich heeft kunnen toeleggen op de ontwikkeling van het
zuivere veeteeltbedrijf, zijn van zeer beperkte omvang. Hetzijn in hun ontwikkelinggeografisch onafhankelijke delen.
De gemengde boerderijen van de aangrenzende landbouwgemeenschap hebben voor hun uitbreiding geen behoefte
gehad aan deze lage gronden, of konden deze niet gebruiken wegens onvoldoende ontsluiting en ontwatering. De
ontwikkeling van veeteeltbedrijven in gebieden met gemengd bedrijf komt incidenteel en alleen daar voor, waar de
omschakeling te realiseren is binnen het eigen bedrijf.
HET

TUINBOUWBEDRIJF

Tuinbouw wordt in het zandgebied bedreven op gronden van uiteenlopende samenstelling. In een aantal gebieden
is deze vorm van bodemcultuur al zeer oud en van het ontstaan weinig bekend (Bergen op Zoom, Breda, Vlijmen).
Van dejongere gebieden met tuinbouw is de ontwikkeling uit het kleine gemengde landbouwbedrijf nog aan verschillende facetten te merken. Dit is onder meer te zien aan de bedrijven, de perceelsvorm en de ligging van de tuinbouwpercelen. Voor de oorlog was er van streek tot streek verschil in het gewassortiment op de bedrijven. Dit kwam
voort uit traditie en bodemgesteldheid.
Nu het tuinbouwareaal sterk is toegenomen, evenals de intensivering van de bedrijven, is dit onderscheid minder
belangrijk geworden, niettegenstaande de veel grotere variatie aan gronden die voor tuinbouw gebruikt worden. De
tuinbouwbedrijven op de zandgronden van verschillende samenstelling zijn in een aantal groepen in te delen:
a. In een aantal gebieden is de tuinbouw geconcentreerd in kernen. Behalve de hiervoorgenoemde oude centra
Bergen op Zoom en Breda, behoren hiertoe de dorpskernen van Zundert, Woensdrecht en Middelbeers. De tuinbouw hier wordt uitgeoefend op middelhoge oude bouwlanden en op gleygronden (mestdek). In Bergen op Zoom
en bij Middelbeers zijn de gronden respectievelijk matig fijnzandig en fijnzandig, in de overige centra sterk lemig
fijnzandig. Het kenmerk van deze centra is het voorkomen van bedrijven in een meer of minder aaneengesloten
ligging in dorpskernen tussen debestaande bebouwing. Een gedeelte van devroegere boerderijen dient hierbij nog
als bedrijfsgebouwen.
Plaatsen waar de tuinbouw eveneens tot ontwikkeling is gekomen, zijn Eersel, Westerhoven, Valkenswaard en
Leende. Hier vindt de uitbreiding plaats in gebieden waar het oude gemengde landbouwbedrijf zeer sterk is versnipperd. Het agrarisch welvaartsplan voor Noordbrabant (Prov. Bestuur Noordbrabant, 1955) vermeldde voor
debedrijven groter dan 1 ha,voordezegemeenten een gemiddelde kavelgrootte van 0,75tot 1,5 ha. In Westerhoven
en Leende zijn de oude bouwlanden overwegend droog. Daar zoekt de tuinbouw een plaats op de matig diep
humeuze oude beekdalgronden.
Volledigheidshalve wordt hier nog een tweede groep van oudere tuinbouwcentra genoemd. Deze liggen in de
Langstraat, met strokenverkaveling. Het zijn de bedrijven van het gebied Dongen-'s-Gravenmoer en Waspik,
overwegend op gleygronden en die van Drunen en Vlijmen op soortgelijke en meer slibhoudende lage zandgronden en vochtige oude bouwlanden. Het langgerekte dorp Drunen is als landbouwnederzetting ontstaan langs
weerszijden van een rug van hoge bouwlanden. Deze rug ligt ingesloten tussen de tuinbouwbedrijven. De boerderijen langs deze rug hebben hun vroegere functionele betekenis voor het gemengde bedrijf verloren.
b. in een aantal gebieden is de tuinbouw ontwikkeld in de richting van een verspreide vestiging van tuinbouwbedrijven, naast de invoering van tuinbouwcultures binnen het gemengde bedrijf. Op enkele uitzonderingen na is
deze ontwikkeling gebonden aan de oude cultuurgronden. De verspreide liggingvan detuinbouw wordt verklaard
door het feit dat devoor detuinbouw geschikte en minder geschikte gronden, niet zoals in de meer aaneengesloten
tuinbouwcentra, door landschappelijke bodemgrenzen van elkaar gescheiden worden. Het zijn hier gebieden met
een onregelmatige blokvormige verkaveling van bouw- en graslandgronden als delen van gemengde bedrijven,
met eentamelijk aaneengesloten ligging. Dit verkavelingspatroon met een goede geschiktheid van degronden voor
zowel akker- als weidebouw, heeft ook de ontwikkeling van de tuinbouw vergemakkelijkt. De omschakeling ging
minder ten koste van de bestaande bedrijfsstructuur. De lokale verkeersmogelijkheden voor het bedrijven van
intensievere bodemcultuur, lagen eveneens gunstiger.
Gebieden met een sterke verspreiding van tuinbouw, liggen om de oude tuinbouwkernen van Rijsbergen, Zundert
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en Woensdrecht. Behalve de middelhoge oude bouwlanden, worden hier ook de hoge voor tuinbouw gebruikt,
omdat zij een hoger leemgehalte hebben dan elders. In het zandige cultuurlandschap van Oirschot en Best zijn
het de vochtige middelhoge gronden, waarop gedeeltelijk tuinbouw is aangelegd. In Mierlo, Schijndel, Berlicum
en Den Düngen, waar de gronden nog iets grofzandiger en minder lemig zijn, worden behalve deze middelhoge
gronden ook oude gleygronden voor tuinbouw gebruikt,
c. bij een aanzienlijk aantal dorpen komt tuinbouw op oude cultuurgronden incidenteier voor. Hierin schuilt eigenlijk geen aanleiding tot aparte vermelding, maar het voorkomen van enkele tuinbouwbedrijven of percelen kan
het beginstadium betekenen van een ontwikkeling als onder a en b genoemd. Iets anders is het waar de tuinbouw
zijn entree heeft gemaakt op de humusarmere ontginningszandgronden. Als regel wordt het opdezegronden uitgeoefend als zelfstandig bedrijf. Uit de geïsoleerde ligging van de bedrijven en het voorkomen van diverse tuinbouwcultures (sierteelt, fruitteelt en groententeelt), blijkt dat achter deze ontwikkeling een pioniersgeest schuilt.
Ook alvanwege het feit dat dekeuzevan gronden dieeen hoogstens matigetuinbouwkundige geschiktheid hebben,
in het algemeen beperkt is. Alleen de middelhoge humuspodzolen, voorzover deze vochtig zijn en sommige lage
humuspodzolen, zijn hiervoor te gebruiken.
Tuinbouw op zandige ontginningsbedrijven komt voor in de gemeenten Vierlingsbeek, Wanroy en Maarheeze.
Op een tweetal plaatsen komen op wat groter schaal tuinbouwbedrijven op heideontginningen voor: op de lemige
ontginningen van Someren Eind en ten westen van Woensdrecht en Zundert. Door degunstiger samenstelling
van de gronden zijn de tuinbouwkundige mogelijkheden groter. In het laatste gebied is het tuinbouwareaal zo
toegenomen, dat het de dichtheid benadert van dat op de oude cultuurgronden, dat onder bis genoemd.
HET

BOSBOUWBEDRIJF

De bosbouw wordt niet in bedrijven uitgeoefend zoals de hiervoor besproken vormen van bodemgebruik. Het
grootste deel iseigendom van gemeenten, het restant isopeen klein percentage na, inexploitatie genomen door grootgrondbezitters, o.a. ook investeringsmaatschappijen.
De ontwikkeling van de bosbouw kent enige facetten die alleen vanuit historische achtergronden verklaard kunnen
worden. Van oudsher zijn de dorpsbewoners gezamenlijk eigenaars en gebruikers geweest van de woeste gronden.
Zij gebruikten dit gemeenschappelijk bezit (de zogenaamde communale grond) voor de winning van plaggenmest
en voor de beweiding. In de loop van de 18eeeuw kwam het beheer aan de gemeenten. Een in de Napoleontische tijd
ingestelde verordening voorzag in de mogelijkheid om het communale eigendom aan particulieren uit te geven, om
de uitbreiding van de landbouw te stimuleren. De uitbreiding van het cultuurareaal heeft vrij lang geduurd, omdat
de bevolking of uit sociaal-economische overwegingen geen afstand kon doen van zijn communaal bezit, of omdat de
middelen ontbraken om compleet nieuwe bedrijven te stichten. De uitbreiding van bedrijven van het oude cultuurlandschap, gaat historisch gezien aan de opkomst van het ontginningsbedrijf vooraf, maar vond gedeeltelijk
plaats in deze eeuw.
Onder de druk van de Centrale Overheid zijn de gemeenten in de laatste twintigjaar van de vorige eeuw en in deze
eeuw ertoe overgegaan de voor de landbouw weinig geschikte droge zandgronden zelf voor de bosbouw te gaan
gebruiken. Men herkent deze van overheidswege aangelegde bossen aan hun voorkomen op hoge humuspodzolen,
aan hun eenzijdige samenstelling uit dennebos, en aan de vliegden op stuifzanden.
Uit het oogpunt van recreatie zijn deze boscomplexen door hun eentonigheid niet erg aantrekkelijk, de kleinere
waar dit nog meer voor geldt, zijn bovendien vaak moeilijk te bereiken.
Het grootgrondbezit (door de verkoop van communale gronden), ontstond in dezelfde periode als de bebossing door
de plaatselijke overheden. In verschillende delen van het gebied is gebleken dat de eerste opzet van deze particuliere
ontginningen niet ten doel had de bosbouw tot ontwikkeling te brengen, maar het grootlandbouwbedrijf. Dit heeft
er toe geleid dat in deze bezittingen ook veel lagere heidegronden werden opgenomen. Door verschillende oorzaken
is de ontwikkeling van het grootlandbouwbedrijf maar op kleine schaal gelukt. Gebrek aan investeringsmogelijkheden, aan arbeidskrachten en aan meststoffen (de ontginning begon in een periode dat er nog geen kunstmeststoffen waren) en de lage prijzen van de landbouwprodukten, waren wel het belangrijkst. Het gevolg is geweest dat
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veelvan delandbouwontginningen na verloop van enigejaren in bos zijn gelegd. Een heroriëntering op de landbouw
vond na de Eerste Wereldoorlog plaats. Zij kon alleen daar met succes verlopen, waar men bereid was ook voor het
grote bedrijf de gemengde bedrijfsvorm te aanvaarden. De bosbouw neemt op deze bedrijven, die in grootte variëren
van 40tot ongeveer 100ha, een ondergeschikte plaats in. Het zijn de hoge gronden die in bos gehouden worden.
Naast deze gemengde landbouwbedrijven met bos, komt op diverse plaatsen het aanmerkelijk grotere particuliere
bosbouwbedrijf voor. Deze bedrijven liggen op gronden van wisselende samenstelling. Sommige dateren uit de eerste
ontginningsperiode en zijn samengesteld uit hoge, middelhoge en lage heidegronden. Een splitsing tot grootlandbouwbedrijf met enig bos, is hier uitgebleven. In de Centrale Slenk met zijn leemondergrond, komen een aantal
bedrijven voor op overwegend lage gronden, met teelten van naaldhout en loofhout.
Bedrijven met overwegend naaldhout vinden we op de droge humuspodzolen van westelijk en oostelijk Noordbrabant. Het zijn bosgebieden met gemengde houtteelten, die uit landschappelijk oogpunten recreatie, de grootste
aantrekkelijkheid hebben.
II HET RIVIERKLEILANDSCHAP
OUDE R1VIERKLEIGRONDEN
De oudste slibhoudende en slibrijke afzettingen die in Noordbrabant aan de oppervlakte voorkomen, zijn in laatglaciale tijd door de Maas gevormd toen deze rivier nog een omvangrijk stroomstelsel had van vele kleine rivierarmen. De afzettingen bestaan uit lichte zandige kleien en kleiig zand. Het zand is matig grof door de vermenging
van rivierzand en dekzand en is mineralogisch rijker dan dekzand. Door verwering en uitspoeling zijn in deze afzettingen klei-ijzerpodzolen ontstaan op de slibrijke gronden en humusijzerpodzolen op de slibarme gronden. Op de
lager gelegen afzettingen van oude rivierarmen en beekdalen, die doorgaans zwaarder zijn, worden zwarte en bruine
humeuze gleygronden aangetroffen.
Deze afzettingen liggen in een langgerekt gebied dat, door de oostelijke voortrede van de Peelhorst, tussen Vierlingsbeek en Boxmeer, slechts 3à 4km breed isen noordwestelijk daarvan tot aan Grave 7à 8km. In grove lijnen vormt
het riviertraject Groot-Linden-Grave degrenswaar dit oudstefluviatielelandschap onderjongere rivierkleiafzettingen
aan de noordzijde van de Maas verdwijnt.
Enkele verspreide landschapsdelen met dezelfde samenstelling worden aan Brabantse zijde gevormd door gronden
bij de dorpen Velp, Keent en Overlangel. Deze werden niet als zodanig op de Bodemkaart onderscheiden, doch als
jongere rivierkleigronden.
Karakteristiek voor de morfologische bouw van dit oude rivierkleilandschap zijn de hoogteverschillen van een paar
meter tussen de stroomruggen en de stroomdalen. Dit gebied is uit een groot aantal van deze ruggen en dalen samengesteld. Langs de westzijde vormen de gleygronden van kaarteenheid 102 de overgang naar de hogere diluviale
gronden van de Peelhorst. Ze verschillen van de overeenkomstige gleygronden in dekzandlandschappen door hun
hogere kleigehalte. Omdat ze een zeer vlakke ligging hebben en in grote aaneengesloten vlakken voorkomen,
hebben deze gronden wat ruimere drainagemogelijkheden, zodat ongeveer de helft ook voor akkerbouw kan worden
gebruikt. De gronden van de rivierbeddingen die vaak tot een diepte van enkele decimeters uit komklei zijn samengesteld, worden uitsluitend als grasland gebruikt, evenals de jongere Maasuiterwaarden die een meer wisselende
samenstelling hebben van fijn- en grofzandige klei (72).
Het gemengde bedrijf opde oude rivierkleigronden staat wat zijn bedrijfsvoering betreft, tussen dat van het gemengde
zandbedrijf en dat van de jongere rivierkleilandschappen in. Als oud cultuurgebied vertoont het landschap een
geografische spreiding van de landbouwbedrijven, die veel overeenkomst heeft met die van de oude cultuurzandgronden (fig. 47). Zo geldt voor de oude nederzettingen, dat het bouwland in soortgelijke complexen op de hoge zandige
landschapsdelen ligt en het grasland in de rivierdalen. De uitbreiding van het cultuurareaal door ontginning,
verschilt eveneens weinig van die in de dekzandgebieden. De bedrijven liggen hier niet op podzolen, maar op gleygronden en op zwaardere middelhoge rivierkleigronden.
Tarwe, gerst en suikerbieten zijn de hoofdgewassen in het vruchtwisselingssysteem op deze bedrijven, vooral op
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zwaardere gronden. Op de zwaardere gronden van kaarteenheid 77 wordt ook intensief fruitteelt bedreven. Op de
humeuze gronden van deze kaarteenheid komt de rozenkwekerij als specifieke bedrijfstak voor (Sambeek, Oeffelt,
Boxmeer). Op de lichtere gronden van het oude cultuurland (78), isde bedrijfsvoering wat meer gericht op de lichte
zandgewassen, bovendien neemt op deze gronden de erwtenteelt door haar vroegheid een vaste plaats in. De uiterwaarden in dit gebied hebben hetzelfde grondgebruik (grasland) als in dejongere rivierkleigebieden. Dichter bij het
bedrijf de melkveehouderij en verder af de vetweiderij (meer dan 1km). Het oude rivierkleilandschap van Noordbrabant is een betrekkelijk bosarm landschap. Slechts enkele grote boscomplexen treffen we aan op rivierstuifzand
van kaarteenheid 121 en op ruggen van kleiarme humuspodzolen van kaarteenheid 78. Vanwege de iets rijkere
mineralogische samenstelling van het dekzand, treft men hier geen groveden aan, maar gemengde bosaanplantingen
van eik en beuk. Sommige van deze gronden worden gebruikt voor de aspergeteelt.
JONGE RIVFERKLEIGRONDEN
DE MAASKANT
Het gebied van de Maaskant dat zich uitstrekt van Grave tot 's-Hertogenbosch, vormt een deel van het sedimentatiegebied van de Maas in het Subatlanticum. Het gebied tussen de Dieze en de Hoge Maasdijk, die de oostelijke be-

FIG. 47. Het oude rivierkleilandschap onder Oeffelt. Op de voorgrond grasland ineenstroomdal (kaarteenheid 75), op deachtergrond diverse
akkerbouwgewassen opbruinerivierleemgronden vantwee oeverruggen (kaarteenheid 79).
(Foto Stichting voor Bodemkartering R30-162)
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scherming vormde vanhet Land van Heusden, kan hier uitwaterstaatkundig oogpunt, bijgevoegd worden. Het omvat
als belangrijkste delen de Polder van Bokhoven en de Gecombineerde Buitenpolder van Vlijmen, Engelen en Hedikhuizen, waarover bovenstrooms gelegen gebieden bij hoge Maasstanden hun water konden lozen en waardoor zij
evenals het Maaskantgebied, de nadelen hebben ondervonden van een geremde ontwikkeling (Beerse Maas).
Waterstaatkundig onderscheidt dit gebied zich van het bovenstrooms gelegen gebied met zijn oudere, pleistocene
Maasafzettingen als een bedijkt rivierkleilandschap. De vroegste bedijkingen, het gebied ten westen van 's-Hertogenbosch, dateren uit het begin van de veertiende eeuw. De laatste, die bovenstrooms zijn aangelegd in de tweede helft
van de vijftiende eeuw, liggen tussen Grave en Katwijk. Zij vormden voor h^t jonge rivierkleigebied zij het
indirect, een bescherming. Bij hoge standen voerde de Maas het water af over het bedijkte land gelijk met dat van
de diluviale gronden. Over een gezamenlijk dijktraject van een 2000 m volgde het Maaswater met het water van het
Raamcomplex delagegronden vanaf Beers tot Grave (Beerse Maas). Hier stortte het zich via een breed pleistoceen
rivierdal over de lage poldergronden van het Maaskantgebied. Voor zijn verdere afvoer kon het water drie wegen
volgen. Bij geringe hoeveelheden en lage standen van de benedenrivieren werd het verzameld in het Bosschebroek
rond 's-Hertogenbosch en vervolgens rechtstreeks op de Dieze en de Maas geloosd. Bij wat hogere standen maakte
het een omtrekkende beweging en werd het geloosd over de eerder genoemde polders, ten westen van de Dieze naar
de Bokhovense Overlaat op de Maas. Bij zeer hoge rivierstanden volgde de binnendijkse stroom de Langstraatse
traverse zuidelijk van de dorpen van de Bovenlangstraat, naar de Baardwijkse Overlaat.
Enerzijds waren de bewoners van de Maaskant afhankelijk van het welwillend beheer van een dijktraject buiten hun
eigen waterstaatkundig gebied. Anderzijds waren dijkdoorbraken toch niette verhinderen in de moeilijk te beteugelen
loop van de Maas met zijn vele zware riviermeanders. Deze waterstaatkundige constructie was een bron van veel
ellende gedurende een vijftal eeuwen. Door centralisatie van een waterstaatkundig beheer (oprichting van het waterschap de Maaskant met een vergroot achterland in 1924),door Maaskanalisatie en dijkverzwaring in dejaren hierop
volgend, is het gebied ten slotte van zijn waterstaatkundige moeilijkheden verlost. Geografisch behoren tot het
Maaskantgebied de gronden van de dorpen langs de rivier en die van de dorpen in het zandgebied, dat het eigenlijke
sedimentatiegebied op de overgang naar het diluviale landschap omzoomt. Dientengevolge bestaat het gebied aan
de zuidzijde uit complexen oude bouwlandgronden (eenheid 126) en gleygronden (eenheid 102). Deze gleygronden
zijn kleihoudend door een lichte sedimentatie uit de rivier, waardoor ze verschillen van de lemige diluviale gleygronden. Met de ondiep zandige kleigronden van kaarteenheid 153, vormen zij een overgangszone tussen de eigenlijke rivierklei en het zand. Naar het sedimentatiepatroon van de rivier zijn in dit gebied twee rivierkleilandschappen
te onderscheiden. Ten oosten van de lijn Oss-Lithoyen, domineren de stroomruggronden, aan de westzijde de komgronden. Dit verschil hangt samen met de tectonische opbouw van beide delen en komt tot uiting ineen hogere ligging van de geologische formaties in het oostelijke gebied. Het grootste deel hiervan ligt op de noordelijke uitloper
van de Peelhorst. Hier heeft de Maas tijdens perioden van bodembeweging haar stroomstelsels noodgedwongen
moeten vertakken om zich in het pleistocene rivierdal te kunnen handhaven. Langs de velegrote en kleine rivierlopen
zijn stroomruggen gevormd, die het landschap opeen klein gedeelte met komgronden na, tenoosten vande Peelhorst,
geheel bedekten.
Het rustiger sedimentatiemilieu in het westelijke Maaskantgebied kan niet alleen worden afgeleid uit de grotere
oppervlakte komgronden, maar ook uit de fijnzandiger samenstelling van de stroomruggronden, die zoals reeds is
opgemerkt in dit gebied gedeeltelijk kalk bevatten. In het gebied van de Bokhovense Overlaat, zijn de oeverwallen
in de ondergrond en voor een deel ook in de bovengrond kalkrijk, eenheid (66). Het stroomruggenlandschap aan
weerszijden van de uitmonding van de rivieren uit het zandgebied, breidt zich hier weer uit. Het lijkt alsof de Dieze
door de waterlozing een vertragende invloed heeft gehad op de afvoer van de Maas. Het kalkrijke en kalkarme slib
van resp. Waal en Maas werden in hun afvoer naar stroomafwaarts gelegen gebieden, belemmerd. Ineen strook van
wisselende breedte zijn beide soorten afzettingen overdekt metjongere sedimenten van eenheid 152. Deze bestaan uit
lichte grofzandige oevergronden, die bij natuurlijke correcties van de Maas zijn gevormd, en uit overslagen die bij
dijkdoorbraken zijn ontstaan.
De eerste zijn meestal droogtegevoelige, de laatste vochthoudende vroege gronden, omdat er zandige lagen tussen
een zwaarder kleidek en de ondergrond voorkomen.
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De stroomruggronden (eenheid 72) (fig. 48), de zwaardere overslaggronden en oevergronden (eenheid 71), behoren
tot de produktieve gronden van de bedrijven op de rivierklei. Met uitzondering van de allerzwaarste stroomruggronden worden zij voor akkerbouw en voor een klein percentage voor de fruitteelt gebruikt. Bij de akkerbouw worden alle graangewassen, hakvruchten, peulvruchten en koolzaad verbouwd. Op de lichte gronden met zandondergrond, komen voornamelijk graangewassen voor en hier en daar vroege consumptie-aardappelen.
De komkleigronden (eenheden 69, 69m en 69u), staan zowel in produktiviteit als gebruiksmogelijkheden duidelijk
achter bij de voornoemde rivierkleigronden (fig. 49). Van oudsher is het bodemgebruik op deze gronden zeer extensief geweest. De gebruiksvorm was ofwel weiland, of hooiweide, of uitsluitend hooiland. Ondoelmatige kaveltoestanden, onvoldoende ontsluiting van de komgraslanden (zeer lange percelen, met extensief gebruik vanwege te
grote afstand tot de bedrijven) en vaak ook onvoldoende bemesting en ontwatering, zijn de redenen geweest om het
komkleigebied te verbeteren.
De geringe gebruiksmogelijkheden en de lage produktieniveau's werden voor een belangrijk deel aan deze externe
hoedanigheden van deze gronden toegeschreven.
Dat de sanering van de komkleigronden vooral wat het eerste aspect betreft, niet geheel aan haar doel heeft beantwoord, blijkt uit het geringe toenemen van de produktie van de verschillende landbouwgewassen. De oorzaak is de
zwaarte van de gronden en hun moeilijk te regelen optimale waterhuishouding. Beide eigenschappen stellen een veelzijdige akkerbouw voor grote moeilijkheden en leiden voortdurend tot misoogsten, doordat de structuur van bovengrond en ondergrond ook bij diepe ontwatering ongunstig blijft.
FIG. 48. Het kalkarme stroomruglandschap van kaarteenheid 72 met akkerbouw\ bij Maren-Kessel. Op de achtergrond de dorpsbebouwing
langs de voet van de Maasdijk.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R31-11)
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Een diepe ontwatering, door middel van sloten, blijkt in het voor- en najaar bij een doelmatige begreppeling, alleen
de duur van de hoogste grondwaterstanden (tot maaiveld) te bekorten. Zij kunnen er evenwel niet mee voorkomen
worden. Afgezien daarvan isvoor een effectieve grondbewerking alleen dezwaarte van de grond al een belemmering.
De capillaire vochtbinding buiten de grondwaterzone is zo groot dat de grond tot laat in het voorjaar te week blijft
voor een bewerking met optimaal resultaat.
Op de verbeterde komkleigronden blijft de akkerbouw beperkt tot een paar gewassen. Het gevolg is, dat bedrijven
met het normale vruchtwisselingssysteem van het gemengde bedrijf zich op dezegronden moeilijk kunnen handhaven.
Tot de akkerbouwteelten behoren voornamelijk de zomergewassen, haver, bieten en aardappelen. Hoewel de graslandproduktiviteit door een intensiever gebruik aanmerkelijk is toegenomen, blijven de komkleigronden toch nog
matig produceren.
De fruitteelt heeft zich op de Maaskantse stroomruggronden niet in die mate ontwikkeld als in andere rivierkleigebieden. Normaliter zijn deze gronden geschikt voor de fruitteelt. Toch bleef de ontwikkeling na de sluiting van de
Beerse Maas geremd, door de kalkarmoede en de minder gunstige structuur. Een fruitgewas dat op deze gronden
van ouds welvoorkomt, isbessen (rode, zwarte). Op de goede stroomruggronden en de opdrachtige overslaggronden
worden de laatste jaren steeds meer glasteelten aangetroffen.
Een belangrijke verbetering hebben de lage zandgronden en de zandige kleigronden ondergaan (102, 153). Vroeger
waren het door de vaak terugkerende wateroverlast, wei- en hooilanden van de gemengde bedrijven uit het zandgebied. Thans is ongeveer een kwart van deze gronden in gebruik als bouwland, met alle zandgewassen en op de kleiige

FIG. 49. Het kalkarme-komkleilandschap vankaarteenheid 69 ingrasland bij Maren-Kessel. Op de achtergrond een eendenkooi. De komk/eigronden zijn ondanks een herverkaveling niet bebouwd.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R3I-I3)
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gronden ook de meeste kleigewassen. Aangezien in deze gronden op geringe diepte zand voorkomt, is voor het grasland een goede waterbeheersing nodig geweest. Daarom zijn langs de diluviale zoom laterale leidingen voor waterinlaat aangebracht.
In de oude bouwlanden van de Maaskantse bedrijven op zand, moet een onderscheid gemaakt worden tussen de
zandige en lemige van het westelijke deel en de overeenkomstige in het oostelijke deelvan het Maaskantgebied. De
gronden in het oostelijke deel van de Maaskant (eenheid 126), danken hun wat betere vochthuishouding aan een
hoger kleigehalte (ongeveer 6%). Daardoor hebben de cultuurgronden van Oss en oostelijk daarvan, bovengrondstructuren die ongeveer overeenkomen met de lichtste oude rivierkleigronden. Ze zijn slempig en kunnen steenhard
opdrogen. Vooral onder de hoge zwak lemige oude cultuurgronden van de westelijke Maaskant komen gronden
voor, die een wat lager humusgehalte hebben dan soortgelijke gronden van kaarteenheid 114 in andere gebieden.
De graangewassen lijden hier dikwijls aan een lichte noodrijping, zodat zij ongeveer 14dagen eerder oogstrijp zijn
dan elders.
HET LAND VAN HEUSDEN
Geografisch en waterstaatkundig is dit benedenstrooms gelegenjonge rivierkleigebied van de Maas verdeeld in twee
verschillende landschappen, het Land van Heusden en het Land van Altena. De scheiding vormt de Bergsche Maas,
een in 1904 gekanaliseerde benedenarm van de hoofdrivier. Bijna in zijn volle lengte doorsnijdt de Bergsche Maas
een gebiedsdeel bestaande uit mariene gronden, die landschappelijk gezien aan dezuidzijde een duidelijke begrenzing
vormen van een gedeelte van het rivierkleigebied van het Land van Altena. Het gebied van Altena bestaat, behalve uit
Maasafzettingen voor een deel ook uit mariene gronden, die met deze langs de Bergsche Maas en het Oude Maasje
een geheel vormen.
De rivierkleilandschappen van beide gebieden behoren tot de vroegst bedijkte gronden van de Maas. Omstreeks 1273
maakten zij deel uit van de Grote Zuidhollandsche Waard. Tijdens de St.-Elizabethsvloed ging deze waard verloren.
Dijken als de Hoge Maasdijk, de Drunensche zeedijk en Moerdijk, die de Langstraatse dorpen aan de zuidkant
binnen de Grote Waard beschermden, zijn nog overblijfselen van dit oude waterstaatkundig verband.
De bodemkundige opbouw van het Land van Heusden heeft veel gelijkenis met die van het Maaskantgebied. Het
iseen rivierkleigebied, dat zijn begrenzing heeft tegen een rug van hogezandgronden, waarmede het waterstaatkundig
en geografisch een geheel vormt. De stroomruggronden, die hier vanaf de oppervlakte overwegend kalkhoudend zijn,
liggen bijna geheel in akkerbouw en zijn een gunstiger voortzetting van de overeenkomstige gronden van het westelijke Maaskantgebied. De komkleigronden ten zuidoosten en zuidwesten van Heusden hebben een zelfde ontwikkeling gehad als in de Maaskant. Het Herptsche Veld is een komkleigebied met zandondergrond en ligt helemaal in
grasland. De komkleigronden van de Polder Oudheusden en Elshout liggen vanwege hun lage ligging en venige
ondergrond, gedeeltelijk in bos, bestaande uit populier en griend.
De cultuurgronden van de voornaamste dorpen zoals Vlijmen, Nieuwkuyk en Drunen, die samen het Boven Langstraatgebied vormen van het Land van Heusden, bestaan uit oude bouwlandgronden (eenheid 106), matig diep
humeuze gleygronden (eenheid 102) en zandige rivierkleigronden (eenheid 153). Het waren oorspronkelijk dezelfde
gronden als die in het Maaskantgebied, maar omdat ze al geruime tijd voor tuinbouw worden gebruikt zijn ze
humeuzer. De tuinbouw van de Boven Langstraat heeft zich ontwikkeld uit het kleine gemengde bedrijf, met een
verkavelingspatroon volgens het principe van opstrekkende heerden. De percelen zijn zeer smal en op de scheidingen
begroeid met breed kreupelhout, dat een kwart tot een derde van de kadastrale oppervlakte kan innemen. De
bedrijven zijn bij deze vorm van verkavelen gegroepeerd langs één straat. Ook nu nogkomt de drieledige bedrijfsvorm van akkerbouw-grasland en tuinbouw voor bij een vrij groot percentage van de bedrijven. Deongunstige kavelindeling is mede de reden dat het gebied op het ogenblik gesaneerd wordt.
De tuinbouw op de gronden van kaarteenheid 106en 102,bestaat in dit gebied hoofdzakelijk uit vollegrondsteelten.
Ze omvat verschillende peulvruchtgewassen, diverse bladgroenten en klein-fruitgewassen, waarbij bessen een traditionele plaats innemen. Op de hoge oude bouwlanden begint de teelt van vroege consumptieaardappelen betekenis
te krijgen.
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Tussen het Bovenlangstraatse tuinbouwgebied en de zandgronden van het diluvium, bevindt zich het Vlijmensche
Ven, een strook van lage kleiigezandgronden van kaarteenheid 153. Het zijn nu redelijk goed ontwaterde graslanden,
die vroeger deel uitmaakten van de Beneden Traverse van de Beersche Maas. Een gebied bestaande uit overwegend
veengronden ligter nogin alswoest gedeelte,waarin vroeger veen isgestoken. Vanwege zijn planten- en vogelrijkdom
wordt het als natuurmonument beschermd.
HET LAND VAN ALTENA
Het Land van Altena omvat elementen van verschillende bodemkundige landschappen. Als rivierkleigebied heeft het
aanvankelijk in een overgangspositie naar het laagveengebied van West-Nederland gelegen, later op de overgang
van het getijdengebied van het zuidwesten (St.-Elizabethsvloed, 1421). Daardoor komen in dit gebied verschillende
afzettingen op en naast elkaar voor. Voor de St.-Elizabethsvloed was de ontwikkeling van het Land van Altena
identiek aan de andere rivierkleigebieden op de overgang van het laagveengebied van Midden-Nederland. De Maas
en haar zijarmen overstroomden, aan het begin van het Holoceen, de lage zandbodem, waardoor een relatief groot
oppervlak met stroomrugafzettingen werd bedekt. De geringehoeveelheid komklei,diewerdafgezet, moet waarschijnlijk toegeschreven worden aan het doodlopen van vele rivierstromen waartussen reeds veengroei plaatshad. Tijdens
deze eerste stroomrugfase (Sonneveld, 1958), breidden de venen zich verder uit tussen de oeverwallen. Een stilstand
in de oeverwalvorming en in de veengroei, trad volgens Sonneveld op in het Subboreaal, als gevolg van een droger
klimaat. Door de nog geringe waterafvoer was het aan het einde van deze klimaatsperiode mogelijk, dat aanvankelijk
alleen maar komkleien gevormd konden worden en pas aan het begin van het Subatlanticum ook weer oeverwallen
(tweede stroomrugfase). Deze wisselende sedimentatie-omstandigheden blijken uit de overgangen van de afzettingen
in boven- en ondergrond. In de ondergrond vingeren de lagen van veen en kleiig veen in stroomrugmateriaal, in de
bovenste niveaus gaan deze afzettingen over in komklei en worden ze door dit zware materiaal afgedekt.
Door de afzettingen die vanuit getijdegeulen na de St.-Elizabethsvloed zijn gevormd, heeft vooral het westelijke
gebiedsdeel en het gebied in het noorden een andere bodemkundige samenstelling gekregen (estuariumdek) en een
landschapspatroon dat sterk afwijkt van het oorspronkelijke rivierkleigebied, in deze delen. Naar het oosten worden
deze estuariumdekken dunner. De grens tussen dun en dik (50 cm en meer), valt ongeveer samen met de Kornschendijk, een in 1461 aangelegde dijk langs het tegenwoordige wegtraject Keizersveer-Gorinchem. Deze dijk voorkwam
evenals de oeverwallen van de Rijswijkse stroom in het oostelijk gelegen gebied, een verdere opslibbing. In dit oostelijke gebied bedekt een dun estuariumdek een gedeelte van de oeverwallen en de komkleigronden, zodat hier het
oude patroon van een rivierkleilandschap bewaard is gebleven. Het ongeveer 200 jaar later ingedijkte westelijke
gedeelte van het gebied is opgebouwd uit dikke estuariumdekken. Deze vertonen een grotere afwisseling in zwaarte.
Hier overheerst, met uitzondering boven een aantal oude stroomruggen, een marien landschapspatroon (gors- en
plaatgronden en gronden in kreekbeddingen). Aan dezeergevarieerde bodemkundige samenstelling van hetgebied beantwoorden verschillende vormen van bodemgebruik. De verschillen in bedrijfstypen zullen in de komende jaren
nog meer afhankelijk worden van de opbouw van de gronden als er de nodige voorzieningen voor ontwatering en
ontsluiting van het gebied zijn getroffen.
Thans onderscheiden defijnzandigedikkeestuariumgronden van middelmatigzwaresamenstellingvan kaarteenheid 8
zich als de beste akkerbouwgronden, vergelijkbaar met de zeekleigronden. Op de zwaardere gronden van kaarteenheid 9, met komkleiondergrond, ontbreken de handelsgewassen en worden minder kaligevoelige gewassen verbouwd.
Structuurmoeilijkheden en kalifixatie zijn hier debeperkende factoren. Opde kleiarme estuariumgronden (eenheid 7),
in het noorden en die met grofzandige lagen in de ondergrond, als gevolg van de mariene inbraken in de vroegere
Grote Waard (eenheid 11), komen de graangewassen van de klei minder voor. In plaats van suikerbieten komen hier,
indien de gronden niet sterk verdrogend zijn, voederbieten voor. De bedrijfsvoering van de bedrijven die hier voorkomen, vertoont veel overeenkomst met die van het gemengde bedrijfin het zandgebied. De beste cultuurgronden
van het rivierkleilandschap zijn destroomruggronden met lichte enzware ondergrond van de kaarteenheden 66en67.
Door hun hoger kalkgehalte zijn ze beter dan die van het Land van Heusden. De teelten hierop omvatten alle klei144

gewassen, met uitzondering van de handelsgewassen van de goede zeeklei. Bovendien is op deze gronden ook fruitteelt aanwezig (fig. 50). Op de lichtste stroomruggronden van kaarteenheid 65 en op degrofzandige overslagen van
kaarteenheid 152, treft men andere vormen van tuinbouw aan, namelijk de zelfde als in de Langstraat, die hier ook
onder platglas en in de volle grond worden bedreven (Aalst en Veen). De komkleigronden van dit gebied zijn gedeeltelijk bedekt met dunne estuariumdekken van 20-50cm. Ze onderscheiden zich van de andere door enkele mogelijkheden voor de akkerbouw (eenheid 13). Door het kalkhoudende zandiger kleidek zijn het gronden voor zomerteelten van graan en voederbieten. De zuivere komkleigronden op klei-en veenondergrond (eenheid 38),worden ook
hier niet voor akkerbouw gebruikt. Hun geschiktheid voor grasland is minder groot dan van die met een estuariumdek.
DE BEDRIJFSONTWIKKELING OP DE RIVIERKLEIGRONDEN
De bedrijfsindeling op de rivierkleigronden heeft, evenals bij de oude cultuurgronden van de zandgebieden minder
gunstige kenmerken als gevolg van het op grote afstand van elkaar liggende bouw- en grasland. Het gemengde bedrijf
met zijn grotere gewassenkeuze - door het voorkomen van kleigewassen als winter- en zomertarwe, zomergerst en
koolzaad - domineert in deze streken. Door een verschillende bodemkundige opbouw van het landschap en een
andere ligging van de gronden, bestaat er een verschil in landbouwkundige structuur tussen gebieden met oude en
die metjonge rivierkleigronden.
FIG. 50. Fruitteelt op kalkhoudende stroomruggronden van kaarteenheid 66, ten zuiden van Veen.
(Foto Stichting voor Bodemkartering
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R30-I82)

HET GEMENGDE BEDRIJF
In het oude rivierkleilandschap kan men in de samenstelling van dit bedrijf een onderscheid maken tussen een
zuidelijk en een noordelijk deel.Vanaf degrensmet Limburg tot aan Beugen,zijn de bedrijven indorpen gegroepeerd.
Tussen de dorpen ligt een aaneenschakeling van hoge zandige ruggen, die als bouwland in gebruik zijn. De dorpen
zijn ontstaan in oude verlande rivierbeddingen, die evenals een deel van de flanken, in grasland liggen. Het totale
graslandareaal bij de dorpen is zeer gering, zodat ook de lage gronden, die op grotere afstand liggen, als grasland
moeten worden gebruikt. Het grasland werd aangelegd op de lage zandgronden, die de bouwlandcomplexen flankeren, en op de uiterwaarden. In principe zijn de verspreiding en de versnippering van het oude cultuurland hetzelfde
als in de droge zandgebieden. Het graslandareaal is het grootst op de uiterwaarden. Deze zijn onbewoond en slecht
ontsloten met overwegend onverharde wegen (fig. 51). De stichting van de bedrijven opde lagegleygronden langs de
westzijde van de dorpen, viel in een latere periode. Hier heeft het oude bedrijf op de rivierklei bij de occupatie van
zandgraslandgronden ook enige concurrentie ondervonden van het in de negentiende eeuw ontstane ontginningsbedrijf. Het bouwland van deze ontginningsbedrijven ligt nu nog op de lage flanken van zwaardere rivierkleiruggen.
De graslandverkaveling van de gleygronden waarop plaatselijk ook bouwland voorkomt, is regelmatiger en ruimer
dan op de uiterwaarden. De betekenis van het vroegere communaal bezit weerspiegelt zich in de gemiddelde bedrijfsgrootte per gemeente. Waar dit bezit klein was, (Boxmeer, Oeffelt) was dit gemiddelde in 1950voor bedrijven groter

Fio. 51. Maasuiterwaarden bij Vierlingsbeek. Karakteristiek voor dit gebied zijn de kleine, met doornhagen omheinde percelen.
(Foto Stichting voor Bodemkartering
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R30-178)

dan I ha, minder dan 1^ha. De oppervlakte woeste gronden bedroeg in deze gemeenten minder dan een kwart van
de oppervlakte van het oude cultuurland.
Ten noorden van Beugen verandert het bodemkundige landschap. Men treft er een grote afwisseling van hoge,
middelhoge en lage kleigronden aan. De laatste vormen een doorlopend geheel van slenken die in grasland liggen.
De bedrijven liggen in het landschap verspreid op de overgang van de middelhoge naar de hoge gronden van de
plateauvormige delen en zijn op de middelhoge gronden nog grotendeels door grasland omgeven. Dit gedeelte van
het oude rivierkleigebied, dat zich voortzet tot Grave, heeft een structuur die overeenkomst vertoont met die van
het oude gemengde bedrijf op middelhoge en lage zandgronden: de kavels zijn gemiddeld wat groter en de spreiding
binnen de bedrijven is kleiner. Door het ontbreken van communale gronden en uiterwaarden werd de landbouwkundige structuur van dit gebied in het gemengde bedrijf volkomen vastgelegd.
Het gemengde bedrijf op dejonge rivierkleigronden heeft ongeveer de structuur van de bedrijven op de hoge oude
rivierkleigronden in het zuiden. Een stereotiepe spreiding van bouwland en grasland, komt ook hier in aparte delen
van het bodemkundige landschap voor. Ook hier zijn de bedrijven weer gegroepeerd in en rond dorpskernen bij de
gronden die van ouds als hoogwaardig cultuurland werden beschouwd, dus de bouwlanden op de stroomruggen.
De zware kleigronden in de kommen en de uiterwaarden werden voor grasland gebruikt. Toen er een minder goede
waterbeheersing was dan nu, waren de graslanden van de kommen, afhankelijk van hun gebruiksmogelijkheden,
nog functioneel onderverdeeld: de hoge komkleigronden als weiland, de lage als permanent hooiland. De meeste

FIG. 52. Nieuwe boerderijen op kalkarme komkleigronden (kaarteenheid 69) na herverkaveling. Vlijmen, Luishroek.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R30-198
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bedrijven participeerden in deze verschillende soorten gronden. Vóór de uitvoering van een ruilverkaveling in een
aantal gebieden, was dit het stereotiepe beeld dat door hethelejonge rivierkleigebied was te vervolgen. Eenbeeld dat
tevens werd gekenmerkt door een grote versnippering binnen het bedrijf, waardoor de gemiddelde kavelgrootte
van zowel het bouwland als het grasland amper boven de 1ha uitkwam. Het grasland lag afgelegen, in slecht ontsloten gebieden. Een belangrijke oppervlakte van de komkleigronden van de Noordbrabantse rivierkleigebieden
maakt als grasland deel uit van zandbedrijven. Dit heeft de afstand van het grasland tot het bedrijf groter gemaakt,
omdat het steeds verder in het rivierkleigebied werd aangetrokken. Het randgebied met zijn gemengde bedrijven op
klei en zand, gaat aan dezelfde euvels mank als de rivierkleigebieden langs de rivier. Op de komkleigronden van het
Maaskantgebied en de Bovenlangstraat hebben twee verschillende landbouwgemeenschappen met extensief graslandgebruik, elkaar ontmoet.
Historisch gezien heeft de landbouw van het Maaskantgebied zich in twee bedrijfsvormen ontwikkeld. Vanuit de
kleigronden beheerste het gemengde bedrijf een deel van het gebied, vanaf de zandgronden deed het gemengde zandbedrijf dat.
De geringere gebruiksmogelijkheden van de komkleigronden manifesteren zich ook na de landbouwsanering nog
steeds in de spreiding van het bodemgebruik en het langzame tempo waarin op deze zware gronden vestiging van
bedrijven plaatsvindt.
In verschillende onderdelen zijn ook de produktievere stroomruggronden door een te grote versnippering in ruilverkavelingen opgenomen. Hierop zijn van ouds de bouwlanden van het gemengde bedrijf op de rivierklei gelegen.
In hun oude splitsing bestaan zij uit smalle akkerstroken, die tot grote blokken zijn gegroepeerd.
Na deverkaveling isdebedrijfsvoering opdezegronden indeoudeboerderijen voortgezet, ofwel zijn nieuwe bedrijven
in de buurt daarvan op dezelfde gronden ervoor in de plaats gekomen.
Uit een dergelijke ontwikkeling van het rivierkleigebied blijkt een achterstelling in de waardering van de komkleigronden, wathunlandbouwkundige mogelijkheden betreft. Dezewerd kennelijk niet opgeheven door een landbouwkundige sanering van het gebied. In de belangrijkste delen heeft deze sanering reeds plaatsgevonden. Hier is het
extensievegraslandgebruik blijven voortbestaan, omdat op komgronden geen vestiging van bedrijven isgevolgd.
De komgronden van een aantal kleinere delen van de gesaneerde gebieden, waar dit laatste wel het geval is geweest,
blijken een gunstige bovengrond te hebben, met ruimere mogelijkheden voor de akkerbouw, omdat zij afgewisseld
worden door stroomruggronden (Polder van Empel en Meerdijk, de Gecombineerde Buitenpolder van Vlijmen,
Engelen en Bokhoven). Daardoor zijn in deze delen, door ruilverkaveling en een betere waterbeheersing, de hinderpalen die een gesloten bedrijfsvoering van het gemengde bedrijf belemmerden, opgeruimd (fig. 52).
HET

VEETEELTBEDRIJF

Het spaarzame voorkomen van zuivere veeteeltbedrijven in belangrijke delenvanhetrivierkleigebied wordt verklaard
door soortgelijke omstandigheden als bij de bedrijven op dezandgronden. De bedrijfsvoering kan op bepaalde gronden gebonden zijn aan de mogelijkheden van andere gronden binnen een gemengd bedrijf. In het oude en jonge
rivierkleigebied zijn deze omstandigheden niet gelijk. In het oude rivierkleigebied zijn het evenals op het zand, de
droge bouwlandgronden die een rationeler indeling van de bedrijven in de weg staan. Het bouwland vraagt door zijn
te geringe produktiviteit, opname in een gemengd bedrijf. De bedrijfsstructuur wordt mede bepaald door de afstand
tussen het bouwland, het grasland en het bedrijf.
In verschillende delen van het jonge rivierkleigebied vormen de komgronden, door hun geringere produktiviteit
voor een rationele indeling van de bedrijven, het knelpunt. Behoudens uitzonderingen zijn op de stroomruggen en
zandige oevergronden, zuivere akkerbouwbedrijven en veeteeltbedrijven mogelijk. Op de komkleigronden ontbreekt
deze mogelijkheid niet alleen voor de akkerbouw, zij is bij de huidige bedrijfsgrootte ook niet in voldoende mate
aanwezig voor het veeteeltbedrijf.
Het veeteeltbedrijf vraagt op komgronden een minimale bedrijfsgrootte; thans is dit 20 à 25 ha. De gemiddelde
bedrijfsgrootte is zodanig dat dit in een ruilverkavelingsprocedure nog niet is te realiseren. De daarvoor vereiste
komgronden kunnen niet aan de bestaande bedrijven onttrokken worden, zonder deze hun economische basis te
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ontnemen. Deenigemogelijkheid blijkt tezijn dat het gemengd bedrijf overgaat tot intensivering, ookvan het bodemgebruik. In het Land van Heusden en Altena zijn aanwijzingen voor een ontwikkelingstendens indezerichting, omdat
hier detuinbouw zich indelaatste twintigjaar sterker heeft uitgebreid dan inandere rivierkleigebieden. Het gemengde
bedrijf vertoont er de mogelijkheid over te gaan in tuinbouwbedrijf. In het Maaskantgebied is de tuinbouwkundige
ontwikkeling nog niet zo ver voortgeschreden, zodat het bodemgebruik en de landbouwvestiging nog hecht gefundeerd liggen ineen gezamenlijke exploitatie van stroomruggronden en komkleigronden. Voor de ontwikkeling van de
bestaande bedrijven op deze laatste gronden, kan uitbreiding van tuinbouw in dit gebied stimulerend zijn, voor zover
deze gronden in gebruik zijn in het gemengde bedrijf. Meer dan de helft van de rivierkleigronden (in hoofdzaak
komkleigronden) zijn in gebruik bij gemengde bedrijven uit het zandgebied. Voor dit bedrijf zijn de komkleigronden
even onmisbaar als de lage zandgronden elders. Daarom beheerst dit bedrijf het bodemgebruik op de komgronden
langs het hele zandgebied. De specifieke bedrijfsvoering op deze gronden die uit klei- en zandgronden zijn samengesteld, heeft tot gevolg dat het grondgebruik binnen het bedrijf zeer verspreid is op gemiddeld kleine kavels.
HET

TUINBOUWBEDRIJF

Het rivierkleigebied kan wat de tuinbouw betreft in een aantal delen worden gesplitst. In het zuidelijke deel van het
oude rivierkleigebied iszij voornamelijk in het kleinere zelfstandige bedrijf geconcentreerd op humeuze beekdalgronden rond de dorpskernen en langs de oude straten buiten het dorp. Groenten en zacht fruit zijn de voornaamste
teelten. Op dehogeen middelhoge bouwlanden van dit gebied komt vrijwel geen tuinbouw voor. Degronden hebben
voor de fruitteelt een te dichte ondergrond vanwege een textuur-B. Hard fruit wordt wel aangetroffen bij de bosontginningsbedrijven langs het dekzandgebied. De teelt wordt voornamelijk uitgeoefend op de huispercelen van deze
gemengde bedrijven.
In het noordelijke gedeelte van dit gebied tussen Beugen en Grave wordt de tuinbouw overwegend uitgeoefend
ophet grotere fruitteeltbed rijf, dat verspreid in het landschap voorkomt. Deteelten worden uitgeoefend op dezandige
middelhoge rivierkleigronden van het oude gemengde bedrijf en op gleygronden. Op de laatste gronden is ook een
begin gemaakt met groenteteelt in de volle grond en in kassen. Het jonge rivierkleigebied van de Maaskant heeft
weinig tuinbouw. Verspreid langs de rivier komen fruitboomgaarden voor als deel van het gemengde bedrijf. Enige
kleine concentraties van tuinbouwbedrijven met zacht fruit en groentegewassen liggen rond Ravenstein (Huisseling,
Dennenburg en Demen). De teelten worden hier uitgeoefend op zandige stroomruggronden en slibrijke overslaggronden. De te geringe oppervlakte van het gemengde bedrijf schijnt een belangrijke stimulans voor deze overgang
naar de tuinbouw te zijn.
In het westelijke Maaskantgebied en in het Bovenlangstraatgebied, komt het tuinbouwbedrijf slechts zeer incidenteel
voor. Een geheel ander beeld geeft het land van Altena te zien, voor zover dit gebied uit rivierkleigronden bestaat.
Tussen Aalburg en Veen, liggen stroomruggronden en lage zandige oevergronden die een aaneengesloten tuinbouwgebied vormen, met een intensieve groenteteelt. De gronden lenen zich beter voor deze teelt dan die in de voorgaande gebieden, omdat zij kalkhoudend zijn en bovendien door zwakke kweleigenschappen van de grofzandige
ondergrond, meer opdrachtig. Het tuinbouwbedrijf heeft zich hier ontwikkeld op de smalle akkerpercelen van
het gemengde bedrijf, dat daardoor een belangrijk deel van zijn beste gronden heeft moeten afstaan. Enige
kleinere centra met fruitteelt vinden we bij Eethen, Genderen en Neer-Andel. Bij de eerste twee dorpen wordt de
teelt voornamelijk uitgeoefend binnen het gemengde bedrijf op stroomruggronden, bij de laatste als fruitbedrijf, op
zandiger oevergronden.
III HET JONGE-ZEEKLEILANDSCHAP
DE BIESBOSCH
De belangrijkste facetten van devormingvan een zeekleigebiedzijn: het sedimenteren a: in zout water en b: tussen
getijdestromen. Aan het zoute milieu beantwoordt een andere korrelgroottesamenstelling van de afzettingen dan
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aan het milieu van een rivierkleigebied; door de getijdebewegingen van de sedimenterende stromen worden de afzettingen in een ander patroon gedeponeerd.
De afzettingen die in de Biesbosch, in een verslagen deel van de Grote Zuidhollandsche Waard, in eenvijftal eeuwen
zijn ontstaan, wijken in korrelgroottesamenstelling af van de mariene en fluviatiele gronden, doordat het milieu
van afzetting overwegend brak was. Zij hebben een hoger gehalte sloefigedelen(2-16mu),waardoorhetlutumgehalte
gemiddeld lager is. In de sedimentatiegeschiedenis van dit gebied zijn volgens Zonneveld (1960) drie fasen te onderscheiden. De sedimenten die voor 1600 zijn gevormd komen in samenstelling overeen met de estuariumdekken in
het Land van Altena. Het zijn desloefrijkste gronden van kaarteenheid 9diewevinden in hetnoorden van hetgebied.
Zandiger gronden, met grof zand en relatief weinig sloef, zijn gevormd in de periode 1600-1850, hetgeen volgens
Zonneveld toegeschreven moet worden aan een vertraging in de zeespiegelstijging. Na 1850is het gehalte aan uiterst
fijn zand in de afzettingen weer toegenomen, de zee kreeg weer een grote betekenis in het sedimentatieproces, zoals
ook het geval was vóór 1600.
De opslibbing van de Biesboschgronden werd sterk begunstigd door denatuurlijke vegetatie. Zonneveld onderscheidde een vijftal plantengezelschappen, die in de nog onbedijkte delen een aandeel hebben in het natuurlijke opslibbingsproces tussen de gemiddelde laagwaterlijn en de gemiddelde hoogwaterlijn. Vanaf het lage niveau evolueert de vegetatie van ruigten en biezen op een lage zandige aanwas via het rietgors tot een natuurlijk vloedbos of griend op een
hoge opwas met kleidek.
De dikte van de kleidekken en hun zwaarte zijn afhankelijk van verschillende factoren. Bij de overstroming is vooral
de hoogteligging van de opwas en de ligging van zijn onderscheiden delen ten opzichte van de vloedstroom, van invloedgeweestopdezwaartevandeafzettingen. Dediktevande afzetting houdtverband met de duurvandeopslibbing
tot het moment dat de gorzen werden ingedijkt of van nature wegens te hoge ligging, niet meer overstroomd werden.
In het noorden en noordwesten van het gebied komen dikke, zeer zware kleigronden voor van kaarteenheid 9.Zij zijn
ontstaan doordat in dit gebied al vroeg na de St.-Elizabethsvloed materiaal werd afgezet, waarbij de vloedlijn door
rijzing van de zeespiegel voortdurend een stijging onderging. Bovendien werden de gorzen zeer laat (na 1800)
ingedijkt.
In de periode dat de getijderivieren door een stilstandsfase in de zeespiegelbeweging, weinig slib hebben afgezet, zijn
in het noordoosten van het gebied (Werkendam) en in een strook van zuidwest tot noordoost, grote hoeveelheden
zand aangevoerd. De zanden werden afgezet in hoge zandplaten waarop nog slechts dunne kleidekken gevormd
konden worden (eenheden 10 en 11).
Ook door te vroege inpoldering hebben sommige gorzen geen kleidek van voldoende dikte gekregen. Behalve dat
deze ingepolderde gronden een lichte granulaire samenstelling hebben die de produktie niet ten goede komt, lijden
ze aan kwel en wateroverlast en staan zij bloot aan een vergroot gevaar van doorbraak.
Het sedimentatiepatroon van de Biesboschgronden is erg gevarieerd door het grote aantal stromen, die aan de
vorming van het gebied hebben deelgenomen. In dit opzicht overtreft het de meeste rivierkleigebieden, waar eveneens
de aaneenschakeling van afzettingen van verschillende zwaarte gebonden is aan stroombanen, maar waar minder
rivierarmen voorkwamen. Het begin van de verlandingen tot het eilandengebied dat de Biesbosch uiteindelijk is
geworden, begon met plaatvormige opwassen, die in de meeste van deze eilanden een centrale plaats innemen. Door
hun ligging in kleinere oppervlakken, geven ze een ander sedimentatiepatroon dan in andere zeekleigebieden.
Duidelijke sedimentatie-elementen van het rivierkleilandschap vinden welangsdestromen waar oeverwallen gevormd
zijn die de zandige platen omzomen en gedeeltelijk bedekken. Het derde facet van de verlanding isde afdekking van
de zandige platen met een min of meer slibhoudend dek van variërende dikte geweest. Door de begroeiing heeft de
verlanding daar het karakter gehad van mariene opslibbing in de vorm van gorzen.
Staan de Biesboschgronden in textuur en landschapspatroon tussen die van het zeeklei- en die van het rivierkleigebied, ook in vruchtbaarheid, blijken zeveelal het midden te houden tussen degronden van beide landschappen.
Door hun hoge sloefgehalte zijn het kalifixerende gronden en te vergelijken met de estuariumgronden van het Land
van Altena. Zij hebben grote neiging tot verslempen, hoewel hun bovengrond als regel nog kalkhoudend tot kalkrijk
is. De akkerbouw isafgestemd op dievan de zeeklei en komt overeen met dievan het mariene landschap in het Land
van Altena. De veeteelt in dit gebied is van weinig betekenis. Het graslandgebruik van de gronden beperkt zich tot
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het midden- en zuidoosten. Het voorkomen van het gemengde bedrijfis het gevolg van telageligging van de gronden
voor akkerbouw. Voorts heeft het vetweiden van jongvee op de polderdijken en de zomerpolders, een zekere
betekenis in de hele Biesbosch.
HET ALLUVIALE GEBIED VAN DE BENEDEN LANGSTRAAT
Geografisch wordt dit gebied omsloten door de Bergsche Maas, de westelijke bedijking van het Land van Heusden
en aan de zuidzijde door een lage zandrug tot aan Raamsdonk. Op deze zandrug liggen de bewoningscentra van de
Beneden Langstraat. In het uiterste westen komen in deze zandrug onderbrekingen voor. Het alluviale gebied wordt
hier breder en heeft een uitbreiding naar het zuiden. Dit bredere gedeelte in de omgeving van Raamsdonk en Geertruidenberg, valt samen met het mondingsgebied van de Donge. Het bestaat uit kalkhoudende kleigronden, kleigronden-op-veen, kleiig veen-op-veen en op zand. In de veengronden op zand en die met dunne kleidekken is na de
afzetting van de klei, veel gemoerd. Door vermenging van het al of niet kleihoudend restveen met zand van de ondergrond, zijn gronden ontstaan, die ook door de tuinbouw worden gebruikt.
Behalve een aantal kleinere gebieden langs het Pleistoceen en op een tweede zandrug tussen Kaatsheuvel en Raamsdonk, heeft dit kleigebied, eveneens behoord tot de Grote Zuidhollandsche Waard. De hierin ontstane alluviale
gronden vormen een deelvan het estuariumlandschap. Markant voor de hydrografie van dit gebied is de ombuiging
naar het westen van zijn oude kunstmatige hoofdwatergangen bij hun uitmonding op het Oude Maasje. Uit het
oogpunt van landschapsvorming is het kleigebied een verwaarloosd deel geweest waarvan de sporen nog niet zijn
uitgewist. Na de nieuwe bedijking van het Beneden Langstraatgebied, kwam dit kleigebied tussen deze bedijking en
dievan het Land van Heusden en Altena teliggen. Het gebied fungeerde alsboezemgebied voor alle waterstaatkundig
beter ingerichte en/of gunstiger gelegen delen in de omgeving, zoals het Land van Heusden en Altena en de zandgebieden aan de zuidzijde.
Maar ook bij hoge waterstanden in de Biesbosch diende het als waterberging. Tot de aanleg van het afwateringskanaal van 's-Hertogenbosch naar Drongelen ontving hethet bovenwater van deBeersche Maas viade Baardwijksche
Overlaat. Met de aanleg van de Bergsche Maas is dit kleigebied aan de noordzijde van een winterkering voorzien.
Helemaal vrij van overstroming is het evenwel nog niet, doordat de Donge bijhogewaterstanden maar een gedeelte
van zijn water op de Amer loost. Met recht dragen daarom de afzonderlijke polders van dit gebied de naam „Buiten
Polder", waaraan de bevolking in omliggende gebieden, gezien de historische ontwikkeling van het gebied, onwille^
keurig de uitdrukking verbindt van „vergeten gebied". Het gebied is onbewoond en slecht ontsloten en wordt vanaf
de tijd dat het als aanwassen werd verkaveld (ongeveer 1648), als wei-en hooiland gebruikt. Verwacht wordt dat een
in uitvoering zijnde ruilverkaveling hierin verandering zal brengen.
De bodemgesteldheid van dit estuariumgebied geeft eenzelfde opbouw van het landschap te zien als in soortgelijke
gebieden elders. Het sedimentatiepatroon is echter veel rustiger, doordat er minder getijdegeulen in voorkomen.
Het gebied is nagenoeg vlak. Dikke dekken van middelzware kalkrijke klei liggen in het noorden van het gebied.
Hierbij bevinden zich met een lichte terreinverheffing, smalle oeverwallen van het Oude Maasje met bruinere profielen. Naar het zanddiluvium toe wordt het estuariumdek dunner. Het gaat via kleigronden van dezelfde zwaarte
en een zandondergrond tussen 40 en 80 cm, over in dunne kleilagen langs de zuidzijde. De laatste liggen op een
veenondergrond ofzandondergrond meteenAC-profiel. Met deafname vandekleidikte verdwijnt dekalk van bovenaf uit het profiel.
Gezien desamenstelling van dezeestuariumgronden en het intensievere gebruik van overeenkomstige gronden elders,
moet het mogelijk zijn dat een groot gedeelte van deze gronden voor veelzijdige akkerbouwteelten gebruikt gaat
worden. De voorwaarden daarvoor zijn ontsluiting, ontwatering en volledige herverkaveling.
HET NOORDWESTELIJKE ZEEKLEIGEBIED
Het jonge zeekleigebied van noordwestelijk Noordbrabant, vertoont in principe dezelfde opbouw als de hiervoor
beschreven estuariumgebieden van Noordbrabant.
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Wat zijn oudere geologische formaties betreft verschilt het in zoverre van de Biesbosch en zijn omgeving, dat er in
het westen oude zeekleiafzettingen voorkomen onder het veen. In deze westelijke gebieden hebben in het Subatlanticum inbraken van de zee in het veenlandschap plaatsgehad. Over de omvang van de veenafslag in dit gebied
zijn weinig gegevens bekend. De indruk bestaat dat hier veel veen geconserveerd is door dejongere kleidekken die
bij het opdringen van dezee over dit veen zijn afgezet. In het Amergebied vanaf Moerdijk naar het oosten, komen op
geringe diepte veenlagen onder de oppervlakte voor. Onder meer ook in de omgeving van Hooge en Lage Zwaluwe,
waarvan gedeelten tot de Grote Zuidhollandsche Waard hebben behoord. De reden van deze geringere veenafslag
zou geweest kunnen zijn, dat slechts pleistocene rivieren dit gebied doorsneden, zoals de Roosendaalse Vliet en
de Mark. Daarlangs kon het vloedwater ver landinwaarts geleid worden, maar door de geringe berging van deze
stroomgeulen werd het landschap veel sneller onder water gezet, waardoor het water zijn eroderende kracht verloor.
In het sedimentatiepatroon van het westelijke zeekleigebied vormen de poelgronden een element dat in de vorige
gebieden hoegenaamd niet is ontwikkeld. Deze naam hebben de gronden gekregen die zware kleidekken op een
veenondergrond hebben. De ontwikkeling van deze delen van het landschap, bestaande uit klei-op-veengronden,
werd ook begunstigd door de grotere afstand tot de getijdestromen. Bij de ontwikkeling van het gebied kan naar de
invloed van de getijdestromen een aantal vormen worden onderscheiden. In het gebied ten noordoosten van Zevenbergen en Klundert, komen zeerzware kleigronden (kaarteenheid 9)en zware klei-op-veengronden (kaarteenheid 38),
tussen lichtere afzettingen voor (voor meer informatie over de bodemgesteldheid van dit gebied zij verwezen naar

FIG. 53. Landschap langs de Mark ten zuiden van Zevenbergen. Matig zandige enlichte kleigronden op veen (kaarteenheid8u).
(Foto Stichting voor Bodemkartering

152

R30-160)

de studie van Koornneef, 1945). Landschappelijk vallen deze zware gronden op doordat ze in grasland liggen en
lager in het terrein voorkomen. De klei-op-veengronden hebben op verschillende plaatsen een ongelijke ligging van
het maaiveld. Dit is het gevolg van de moernering, die aan de kleisedimentatie is voorafgegaan. Het kleidek had een
ongelijke dikte boven de veenput en de veenkrag. Door de inklinking van het veen daalde het maaiveld het sterkst
boven de veenkrag, de plaats waar het veen het dikst was.
De grootste variatie in bodemgebruik geven de mariene gronden langs het zandlandschap te zien, waar we venige
kleidekken aantreffen op hoogveen (fig. 53)en venige Heigronden met verslagen hoogveen (kaarteenheid 81 ).
Op deze gronden komen de minst produktieve graslanden voor. Ze zijn zeer rijk aan weide-onkruiden, doordat
verscheidene factoren de cultuurtoestand van de gronden beïnvloeden. Dit zijn: te humusrijke bovengrond, lage
ligging en drangwatereffect van het zandgebied. De hierop aansluitende gronden van kaarteenheid 38 en 153,
wisselen sterk in zwaarte en dikte van de kleilaag.Ook binnen de gronden van kaarteenheid 153komen nog dunne
veenlagen in de ondergrond voor. De kleidekken van de bovengrond variëren van zeer lichte grofzandige zavel op
de ruggen, tot zware grofzandhoudende klei in slenken. In de laatste gronden zijn ondiep gelegen veenlagen soms
met de bovengrond vermengd wat hun gebruikswaarde voor grasland niet ten goede is gekomen.
Tussen Zevenbergen en Klundert en de rivier de Dintel in het westen, ontbreken de zware kleigronden bijna overal.
Het landschap is intensiever van getijdegeulen doorsneden, waardoor relatief meer lichte kleigronden met een ondiepezandplaatondergrond (eenheid 10),konden worden afgezet tussen kleigronden van matigzware klei(eenheid 8).

FIG. 54. Akkerbouw op kalkrijke zeekleigronden van matig zandige en lichte klei (kaarteenheid 8) bij Zevenbergen. Linksboven het weinig
voorkomende handelsgewas blauwmaanzaad.
(Foto Stichting voor Bodemkartering R30-186)
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De kreekbeddingen zijn doorgaans met lichter kleimateriaal opgevuld dan de veenkommen. Niettemin liggen ook
deze kreekbeddinggronden veelal in grasland. Als de kreken bij de bedijking zijn opgenomen in het bedijkte land,
is de grondslag van hun beddingen laag vanwege onvoldoende opslibbing. Soms is het niet alleen aan hun lagere
ligging toe te schrijven dat ze in grasland liggen, maar ook aan het feit dat deze geulen nog als een soort boezem
dienst doen als de natuurlijke waterlozing op de Amer bij hoge standen van het buitenwater, stagneert. In sommige
kreekbeddingen komen ook open water en broekbos voor (Rode Kreek en Keteldiep).
Hetgebied tussen Dintelen Steenbergsche Vliet onderscheidt zich van de voorafgaande door een uniforme opbouw
van gelijksoortige gronden bestaande uit lichte klei en zavel (eenheid 8, fig. 54). Weinig kreken doorsnijden dit gebied,zodat ook een regelmatiger ontsluiting enverkaveling mogelijk was. Door het lage percentage zware kleigronden
is ook het graslandareaal kleiner. De gronden langs de grotere getijdegeulen, zoals dievan de Mark en Steenbergsche
Vliet en van hun zijgeulen zijn lang buiten debedijking gehouden. Hierdoor konden buitendijks zandige kreekruggen
ontstaan, die in hoogte ongeveer 1m boven het bedijkte land uitsteken. Deze gronden hebben een gunstige ligging
voor de natuurlijke ontwatering en liggen overwegend in bouwland.
De bodemgesteldheid van het gebied ten zuiden van de Steenbergsche Vliet staat onder invloed van dezandrug van de
Zoom. Op de noordelijke uitloper van dezerugzijn slibarme zandplaten afgezet. In dekomvormige depressies vinden
wezware kleigronden. Alleen de flankdelen van mariene gronden langsde Eendracht ende Westerschelde, hebben een
uniforme samenstelling van zavel-en lichte kleigronden. Drangwater van de Zoom veroorzaakt hier wateroverlast.
De mariene gronden van westelijk Noordbrabant zijn in brak en zout water ontstaan; zij worden aan de west- en
noordzijde van het gebied nog door het zoute water van getijdestromen begrensd. Door het ondergronds binnendringen van zout buitenwater, wordt in een belangrijk deel van deze zeekleigronden het zoute milieu in stand gehouden. Vooral langs de Zeeuwse getijdestromen komt dit met dermate hoge gehalten aan chloor in het grondwater
voor, dat dit schadelijk isvoor de chloorgevoelige gewassen in de landbouw; ook als gietwater is het voor tuinbouwgewassen ongeschikt. Tot voorbij Steenbergen strekt zich langs de Steenbergsche Vliet een gebied in oostelijke
richting uit, waarvan het zilte karakter nog zo groot is dat het vee hier met moeite goed drinkwater kan vinden. De
chloorgehalten van het water variëren hier van 1 000-5 000 mgr. per 1.
DE BEDRIJFSONTWIKKELING OP DE ZEEKLEIGRONDEN
HET

AKKERBOUWBEDRIJF

Op de zeekleigronden worden akkerbouwprodukten geproduceerd, die van het bedrijf worden afgevoerd. Deze
bedrijfsvorm heeft vanaf de oprichting van de polders, bestaan. Vóór deoverschakelingop motortractie wasgrasland
voor de paarden noodzakelijk. Bedrijven die door een zwaardere samenstelling van de gronden over meer grasland
beschikten dan voor de paarden nodig was, gebruikten dit voor vetweiderij en inscharing vanjongvee, soms ook van
elders. Ook nu komt dit nog voor. Zij is typerend voor sommige delen van het zeekleigebied waar een deel van de
cultuurgrond door de minder gunstige bodemgesteldheid en waterstaatkundige ligging in gras ligt. De meeste landbouwbedrijven liggen langs dijkwegen, de overige liggen gedeeltelijk langsverharde polderwegen. Deze polderwegen,
waarvan een gedeelte nog niet verhard is, zijn kaarsrecht en vormen het grondpatroon van een rechtlijnige, blokvormige verkaveling. De dijken zijn langs de lage oever van de gorzen en platen gelegd. De bedrijven hierlangs
zijn over het algemeen lager gelegen dan dielangs de polderwegen. Bovendien zijn eerstgenoemde bedrijven door een
groter graslandareaal omgeven.
De kavelindeling van het Westbrabantse akkerbouwbedrijf, steekt gunstig af bij dat van de rivierkleigronden. Voor
1951 berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek een gemiddelde bedrijfsgrootte van 17,5 ha. Gemiddeld
aantal kavels per bedrijf van 2,8 bij een kavelgrootte van 6,18ha. De versnippering en de afstand binnen het bedrijf
zijn gering, toch is de toestand in zijn algemeenheid gezien nog voor verbetering vatbaar. Op vele bedrijven ishet
transportvande percelen naardeverharde landwegen,telang.Somsiser ook eenslechte ontsluiting van de bouwlanden graslandpercelen op de kreekruggronden tussen de polderdijken. Een groot percentage landbouwwegen is hier
nog niet verhard, de kavelindeling onregelmatig.
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HET GEMENGDE BEDRIJF
In 1951 bedroeg het areaal graslandgronden van dit gebied nog 30%, sindsdien is een zekere teruggang, door het
scheuren van grasland, waarneembaar. Voornamelijk langs de Amer, het Hollandsch-Diep, de grotere krekensystemen, maar ook verspreid langs deranden van de polders aan dedijkwegen, komen bedrijven voor metlage zware
graslandgronden. Deels zijn deze gronden nog kalkhoudend, deels kalkarm. Op deze bedrijven ligt de melkveehouderij naast de akkerbouw. Het zijn twee hoofdtakken van deze bedrijven die losser van elkaar staan dan op het
gemengde bedrijf op de rivierklei. Er worden geen akkerbouwprodukten geteeld voor de veestapel. Omgekeerd levert
de veestapel geen mest voor het bouwland. De leverantie beperkt zich tot stro van de graangewassen. Het grasland
van deze bedrijven is slechter ontsloten dan het bouwland, beide hebben een onregelmatige verkaveling. Deze toestand wordt beheerst door het grillige verloop van de natuurlijke waterlopen. In het oostelijke gedeelte van het zeekleigebied hebben de gemengde bedrijven een afwijkend karakter, hetgeen verband houdt met een landschappelijke
groepering van de graslandgronden in kommen met een veenondergrond. De bedrijven zijn er geconcentreerd in
dorpen en buurtschappen langs de dijk, wat tot gevolg heeft dat zowel het bouwland maar vooral het grasland een
minder gunstige ligging heeft dan in de westelijk gelegen polders. Er komt op deze bedrijven gemiddeld een groter
areaal grasland voor, de teelt van hakvruchten en handelsgewassen is er minder groot.
In de Biesbosch en de zuidwesthoek van het Land van Altena wordt de ligging van de graslandgronden overwegend
bepaald door hun waterstaatkundige positie in afzonderlijke polders waarin geen bedrijven zijn gevestigd.
In het laatste gebied heeft deze situatie geleid tot de minst gunstige ligging van de cultuurgrond.
Het grootste gedeelte van het tegenwoordige grasland op de zeekleigronden is bij gemengde bedrijven uit het zandgebied in gebruik. De structuur van deze bedrijven is de zelfde als die van de bedrijven die langs het rivierkleigebied
voorkomen. De melkveehouderij vormt het hoofdbestaan van debedrijven. Het wordt aangevuld door de akkerbouw
op de zandgronden. Hun graslanden vormen een brede zoom van kalkarme kleigronden op veen en zand, die zich
uitstrekt van Waalwijk tot Roosendaal.
Landschappelijk worden deze graslanden van deze gemengde bedrijven gekarakteriseerd door een lage ligging, afwezigheid van bebouwing en een gebrekkige verkaveling en ontsluiting. Oostelijk van Raamsdonkveer zijn herverkavelingen uitgevoerd en is de waterstaatkundige toestand verbeterd. De intensivering van de graslandgebieden
stuit echter op dezelfde moeilijkheden als hiervoor voor de komgronden van het rivierkleigebied werden beschreven.
Gebieden die op het ogenblik nog een gebrekkige verkaveling hebben zijn: de Westpolder ten zuiden van Made en
Raamsdonkveer, de lage polders van Hoge en Lage Zwaluwe, de Binnenpolder van de gemeente Terheyden en de
Oost- en Westpolders van de gemeente Etten en Leur.
HET WEIDEBEDRIJF
Het weidebedrijf heeft door zijn kleine oppervlakte een geringe betekenis. Dit bedrijfstype treffen we op kleine schaal
aan in de Lage polders van Hooge en Lage Zwaluwe, de omgeving van de Moerdijk, aan de randen van de zware
kleikommen en tussen de hiervoor genoemde gemengde bedrijven van die gebieden. Vooral in het gebied van de
Zwaluwen hebben de bedrijven nog een zeer gebrekkige verkaveling, doordat de boerderijen langs de hoge dijken
als een lintbebouwing zijn gegroepeerd en de gronden ervan een zeer gebrekkige ontsluiting hebben. Dit laatste geldt
in het bijzonder voor de bedrijven die hun graslanden in het midden van de polders voor een deel op kleiige veengronden hebben liggen. In gebieden, die gesaneerd zijn neemt de omvang van het zuivere weidebedrijf af, omdat men
overgaat op het gemengde bedrijf. Een belangrijke oppervlaktejonge bouwlandgronden met een hoog humusgehalte
ligt aan weerszijden van Lage Zwaluwe op het Nieuwland en in de Nieuwland Polder. Deze gronden bestaan uit
kalkhoudende zware kleien op veen. Zij worden hoofdzakelijk gebruikt voor de graanteelt en aardappelen.
HET

TUINBOUWBEDRIJF

In het gebied ten westen van Terheyden en de Zwaluwen, komt de tuinbouw over dit gedeelte van het kalkrijke
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zeekleigebied verspreid voor. In de Biesbosch en in het mariene gebied van het Land van Altena komt, met uitzondering van een klein gedeelte bij de dijkbuurtschappen van de Nieuwe Dijk en de Schenkeldijk zeer weinig tuinbouw voor. De uitbreiding van de tuinbouw gaat op de zeeklei in een sneller tempo dan op de rivierklei- en zandgronden. Tussen 1930 en 1951 werd het tuinbouwareaal met het achtvoudige uitgebreid, in de andere gewesten was
de uitbreiding 2 à 3 keer de oppervlakte van 1930. Na 1951 heeft deze tendens zich op de zeekleigronden voortgezet. Voor een deel wordt dit verklaard door de relatief gunstige bodemgesteldheid van het gebied. Volgens het
Bodemkundig rapport, behorende bij de globale bodemgeschiktheids- en tuinbouwkaart van Noord-Brabant
(Pijls & Hulshof, 1955), kunnen alle gronden van dit gebied als zeer geschikt tot geschikt aangemerkt worden voor
één of meer vormen van tuinbouw. De klimaatsomstandigheden zijn in het algemeen gunstig voor de tuinbouw.
De belangrijkste vorm van tuinbouw is de fruitteelt, die bij voorkeur wordt uitgeoefend op de schorgronden. Dit
zijn gronden met diepe kleihoudende profielen welke in de bovengrond in zwaarte variëren van zware zavel tot
zware klei van 60% afslibbaar.
De ontwikkeling van de fruitkwekerij is vrij sterk gebonden aan het landschap waar ook het zuivere akkerbouwbedrijf voorkomt, gebieden met in het algemeen een betere toestand van ontwatering. De teelt heeft zich op dit
bedrijf ontwikkeld, hetgeen aan verschillende bedrijfsomstandigheden ook overduidelijk blijkt. Bij het grote kweekbedrijf worden bijna uitsluitend de bedrijfsgebouwen aangetroffen van het vroegere akkerbouwbedrijf. Nieuwe
tuinbouwbedrijven met moderne, aan het teeltareaal aangepaste bedrijfsruimten, zijn zeldzaam. Een belangrijk gedeelte van hetfruitareaal maakt deeluitvan het akkerbouwbedrijf. Dit blijkt eveneens uit de afwezigheid van bedrijfsgebouwen in de nabijheid van de percelen. Fruitaanplantingen liggen somsals onderdeel van het akkerbouwbedrijf
ingesloten tussen bouwlandpercelen openigeafstand van de boerderijen, doordat degronden in de nabijheid minder
geschikt zijn.
De fruitaanplantingen in het westelijke zeekleigebied vormen een markant beeld in het landschap, doordat ze met
het oog op bescherming tegen wind, met zeer hoge populierhagen omringd zijn. Gebieden waar deze vorm van
tuinbouw intensiever en gelokaliseerd voorkomt zijn: de omgeving van Willemstad, Oranjestad en van hieraf langs
de Oude Heiningense Dijk tot Fijnaart, verder ten noorden van Nieuwvosmeer, inde omgeving van Klundert en
Zevenbergse Hoek.
Andere vormen van tuinbouw zijn in dit mariene gebied tamelijk zeldzaam. De omvang hiervan is nog van ondergeschikte betekenis. In dit verband zijn te noemen het buurtschap Driehoek, westelijk van Fijnaart, met zijn grove
tuinbouw, het gebied westelijk van Zevenbergen tussen deze plaats en Langeweg met warenhuizen en de voornoemde
buurtschappen van Nieuwe Dijk en Schenkeldijk in het Land van Altena met grove tuinbouw naast fruitteelt. Zowel
de grove tuinbouw van deze gebieden als de kasculturen onder Zevenbergen wordt uitgeoefend op zware zavel- en
lichte kleigronden. De glasculturen van Zevenbergen nemen ten opzichte van de grove tuinbouw, die in voornoemde
plaatsen uit het kleinbedrijf is ontwikkeld, een aparte plaats in. De glascultuur wordt er uitgeoefend door een allochtone groep van de tuinbouwende bevolking. Het zijn tuinders van Breda en Princenhage, die in verband met stadsuitbreidingen hun bedrijven moesten opgeven en hier nieuwe mogelijkheden van vestiging kregen aangeboden.
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