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HoofdstukI Inleiding

par.1Begrenzingvanhetkarteringsgebied
Hetgekarteerdegebiedwordtinhetnoordenbegrensd
doordeMarkendeOudelandschedijk,onderlingverbonden
dooreenonregelmatigebegrenzinglangsseheid
irigsslootjes.
DeoostgrenswordtgevormddoordeKoedijktotaande
hoofdsloottenzuidenvandeLangeweg,dieverderdescheidingvormtinwestelijkerichting.Vandaarvolgtdegrens
eenslootjeinzuid-oostelijkerichting,totdelandweg,die
vervolgensdescheidingvormt.vervolgenslooptzijinzuidoostelijkerichtinglangsperceelsgrenzen,despoorlijn
Roosendaal-Dordrecht,totaandeBosschendijk,dieverderde
scheidingvormttotaandewerktuigenfabriekaandeKruisstraat.Vanuitditpuntbuigtdegrensnaarhetzuidwesten,
inrechtelijntoteenpunttennoordenvanBosschenhoofd,
langsdev/egvanOudenboschnaarRucphenenvandaarnaareen
puntlangsdeWülekeJoostenstraat.
Dezuidgrenswordtslechtsvooreenkleingedeelte
gevormddoordegemeentegrensvanOudenbosch,daarnaaoor
dietussenQud-GastelenRucphenenvervolgensdoordeLangenbergschestraat.
Dewestgrenslooptvoornamelijklangswegen,waaronder
degrotev/ugvanOud-GastelnaarOudenboschendeWilderstraatenvandaarinrechtelijnlangseenperceelsgrens
totaandevoormaligesuikerfabriekaandeMark.
par.2Doelvanhetonderzoek
Hetdoelvanhetonderzoekwasdeboderatebestuderer
inverbandmetdeland-en tuinbouwkundigev/aarde.
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Doordathetverschiltussenzomer-enwinterslootwaterstand endedaarmeeminofmeercorresponderendegrondwaterstandnogalgrootis,isbijditonderzoek,voorzoverhet
zandgrondenbetreft,vooralgeletopdeomstandighedendie
hieropvaninvloed zijnenopdez.g.watercapaciteitvande
boven-enondergrond.
Bijdekleigrondenisvooralgeletopdelosheiden
zwaartevanboven-enondergrond enopdebewerkings-enbewortelingsmogelijkheden.

par.3Methodevanonderzoek
Hetonderzoekwerdverrichtmetbehulpvaneengrond'boorwaarmeedegrondtoteendieptevan1.25mbeoordeeldkon
worden.Inverbandmethetbovenomschrevendoelwerd bijde
zandgrondenspeciaalgeletop:
1.dekorrelgroottevanhetzand;
2.dewaterbewegingindegrond;
3.dedikte,aardensamenstellingvandehumeuzebovengrond;
4.hetvoorkomenvanleemlagenenvastebanken.
Bijdekleigrondenwerdvooralgeletop:
a.destructuurvanboven-enondergrond;
b.dezwaartevooralvandebovengrond;
c.dedieptevandeveen-en/ofzandondergrond;
d.devoorraadkoolzurekalk (CaCOg).
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HoofdstukIIBeschrijvingvanhetlandschap

par.1Geologischevorming
Om©eninzichtteverkrijgenomtrentdevormingvan
hethuidigelandschap,deopeenvolgingvanlagenenz.,ishet
nodigietstezeggenoverdegeologischeopbouw.
Hiervoormoetenwijteruggaannaareentijdperk,dat
veleduizenden 'jarenachteronsligt,n.1.hetzogenaamde
pleistoceen.Dezetijdisgekenmerktdoorhetvoorkomenvan
zeerkoudeperioden,z.g.ijstijden,afgewisselddoorwarmere
perioden.Tijdensdeeerstewarmereperiode,Gunz-Mindelinterglaciaalgenoemd,bevonddebenedenloopvandeMaaszichzuidelijkerdanmomenteelhetgevalis.evenalstegenwoordig
werdenerdoorhetstromendewatergrotehoeveelhedenslibdeeltjesaangevoerd,die,wanneerderivierbuitenzijnbed
trad,bezonken,waardoorgeleidelijkmeerofminderdikke
kleipakkettengevormdwerden.
Hetgehelekarteringsgebied isindietijdwaarschijnlijkmetafzettingenvandezevroegereHaasloopbedektgeweest.
Indetweedeenderdewarmereperiodewerdendoormassa'swatergrotevalleienuitgeschuurd,waardoorhetkleipakketweergrotendeelsopgeruimdwerd,terwijlanderzijdsmeegevoerdmateriaaltotafzettingkwam.Doorgeleidelijkeafname
vandestroomsnelheid werddeuitsehuringminderenhielduiteindelijkgeheelop.Zelfskonindedalenvaneldersaangevoerdmateriaalbezinken,terwijlookvanderuggenenigmateriaalafspoelde,zodatdeze.valleienlangzaamv/eerenigszins
opgevuldwerden.Dochbehalveophogingdoorafzettingenuit
hetwater,heeftookdewind inbelangrijkematetotdehuidige
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welkewijinOudenboschaantreffen,isevenalseldersinhet
Nederlandse zandgebied,doordewindoverkortereoflangere
afstandgetransporteerd enafgezet.Dekorrelgrootteverdeling
hiervanwisseltnogal.Degrovereafzettingenwordendekzand
genoemd;defijneloesslemen.Opveleplaatsenzijndezeafzettingenzowelhorizontaalalsverticaaltamelijkconstant
vankorrelgrootte,dochinhetWest-Brabantsezandgebiedis
ditnogalwisselend.Groveredekzandenenfijnetotfijnlemige
zandenkomenopennaastelkaarvoor.Doorandereoorzaken,
b.v.hetperiodiekbevriezenenontdooiendezerlagen,ishet
verloopnogonrustigergeworden (z.g.brodeling).Daarnaast
heeftnogenigelocaleverstuivingplaatsgehad.Dezezanden
zijnveelalietsgroverenhebbenvaakeenonrustigmicrorelief.
Ditgolvende,uitwind-enwaterafzettingenontstane
landschapisgeleidelijkintensiefbegroeidgeraaktmetbosen
struikgewasopdehogeredeleneneenmoerasvegetatieopnatte
plaatsen,waarhetsomszelfstotveenvorningkwam.Opdehogeregrondenwerdonderinvloedvandebegroeiingookhumus
gevormd,waardoordebovenstelagenveelalmeerofminder
bruingekleurdwerden,terwijllaterplaatselijkeenheidepodzolprofieltotontwikkelingkwam.
Tanuithetnoord-westen ishetinde15eeeuwtot
eenoverstrominggekomen.Delagergelegenveen-enzandgronden
werdenaangetastenplaatselijkmeteenklelpakketbedekt.Langs
deaanvoergeulenisdezekleizavelig,verderafgeleidelijk
zwaarder.Dehogergelegen zandruggenwerdennietofnauwelijks
overstroomd,hoewelookhierwelenigslibtotafzettingkwam,
dochevenwel geen. kleipakketwerdgevormd.Dezezandgronden
metenigeslibbijmengingwordenhierterplaatse bastaard-
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grondengenoemd.

par.2Menselijkebeinvloeding
Ookdemensenhebbeneenbelangrijkeinvloedop
hethuidigelandschapuitgeoefend.
Devondstvanenkelestukjesvuursteen,zoweleven
binnenalsnetbuitendezuidelijkegrensvanhetkarteringsgebied,doqnsterkvermoedendathet zandgebiedindesteentijd
reedsbe?/oondwerd.Overigensheeftdezevroegstebevolking
weinigofgeeninvloedophetlandschapuitgeoefend.Ditkwam
eerstlater,toenmenzichoplandbouwenveeteeltgingtoeleggen.Denatuurlijkebegroeiingwerdverwijderd.Delage
percelenwerdeningrasgelegd,terwijldehogereakkersals
bouwland ingebruikgenomenwerden.Deraestvanhetvee,vermengdmethetstrooisel,bestaandeuitbosstrooisel,heideplaggenenz.,diendenvoorbemestingderbouwlanden.Doordeze
eeuwenlangeorganische bemestingenzijndeoudecultuurgronden
belangrijkopgehoogd.Behalvestalmestzijnookgrotehoeveelhedencompostvoorbemesting aangewend,waardoorvelepercelen
rijkaanschervenzijn.Doorditalleshebbenbijnaallezandgrondeneendonkerehumeuzebovengrondvan40a50cm.Door
verstuiving,afspoeling,egalisatieenz.isditdekechter
vaaknogalwisselendvandikte.
Nalandbouwenveeteeltisinde19eeeuwdeboomkwekerijtotontwikkelinggekomen.Dezeisvoornamelijkgevestigd
oppercelenrondomdebebouwdekomvanOudenbosch.Andere
vormenvantuinbouw,zoalsgroenten-enfruitteelt,hebbenals
zelfstandigebedrijfsvormtotnutoeweinigopganggemaakt.
Depercelenwelke jarenlangvoorintensieveculturesbenutzijn,
hebben zwareorganischebemestingenontvangenenzijnvaakmeer-
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deremalendiepomgewerkt,zodatdekwaliteitdezergronden
veelalgunstigafsteekt bij'soortgelijkegronden,welkealtijd
bouwlandgeweest2ljn.
lenandereTormvanmenselijkingrijpenisdevervening.Voorditdoelwerdenenkeleturfvaartengegravenwaarlangsdeturfvervoerdkonworden ' } . Ookinrecentetijdis
ernogenigeturfgestoken,waarnaonlandontstond.Omzich
tegenhetwatertebeschermenwerdendijkenaangelegd,die
plaatselijkweleensbezweken,waardoorb.v.hetGroenewiel
isuitgekolkt,enhetdaaruitkomendezandoverdezuidelijk
daarvangelegenpercelenisuitgespreid.Later zijnookgeleidelijkdekleigronden.ingedijkt.Opdezekleigronden isinde
vorigeeeuwdesuikerbietenteelt totontwikkelinggekomen,die
aanleidinggaftothetstichtenvansuikerfabrieken,ookbinnenhetkarteringsgebied.Verschillendepercelenindenabijheid
dezerfabrieken zijnmethetbezinkselderbietenspoel-installaties,hetz.g.bietenslib,opgehoogd envaakdaardoorbelangrijkverbeterd.ü-enanderafvalproduct,deschuimaarde,werd
inhetgehelegebiedvoorbemestingsdoeleindengebruikt.Het
gevolghiervanisgeweestdatverschillendepercelenoverkalkt
werden.Later zijndezeparticuliereondernemingendoorde
opkomstvandecoöperatieve suikerfabriekengenoodzaakt,hun
poortentesluiten.
Inhet zuid-westelijkgedeeltevanhetkarteringsgebiedwerdenenkelesteenbakkerijengesticht,welkeinmiddels
weerverdwenenzijn.Om.grondstoffenteverkrijgenisuitenkele
perceleneenleemlaaguitgegraven.
D©ontwateringvanhetgekarteerdegebiedwasaan-

*)OudenboschinVerledenenHeden,doorH.Levelt.
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alshetnietbedijkteland.Geleidelijkaanishierinverbeteringgekomen.Indebetrekkelijkvlakkekleistreekgafdit
weinigmoeilijkheden,dochinhetzandgebiedwashetafwateringsvraagstukzeergecompliceerddoordegrotehoogteverschillen.
Ditheeftmenzoveelmogelijktrachtenteondervangendoorhet
ontwerpenvan2vaartenstelsels,zodatdehogeregrondennu
rechtstreeksopnatuurlijkewijzeopdehavenafwateren.Binnen
degemeenteOudenboschwerktdezewaterlossing zeerbevredigend,dochinhotgedeeltevanhetkarteringsgobieddattotde
gemeenteOud-Gastelbehoort,laatditnogaltewensenover,door«
datenerzijdseenbelangrijke oppervlaktehogergelegengronden
veeldrogerisgeworden enanderzijdsdelaagtegrotendeels
zelfsvoorgraslandnogtenat is.

par.3Eethuidigelandschap
•^rkunnen2landschappenonderscheidenworden,n.1.:
1.HetBrabantsezandlandschap;
2.hetvlakkepolderlandschap.

ad.1hetBrabantsezandlandschap
Ditgebiedisgekenmerktdooreengolvendlandschap
netdiepevalleienendaartussengelegenruggen.Volgensde
topografischekaartenkomenerruggenvoortot6m «•w.ü.P.
enplaatsenindevalleien,welkeo.2m-IÏ.A.1.liggen,wat
eenhoogteverschilgeeftvanruim6meter.i>eruggenhebben
veelaleenkernvonoudeMaasklei,leemgenoemd,welkemeteen
dunnerofdikkerpakket zandbedektis*Indevalleienkomengpan
stroompjesvoer,watelderswelhetgevalis.
Deruggenzijnveelalalsbouwland ingebruik,:
+.owsH1*1 <nflpTTfliioïnn nvowftffflnri /r*»flslfind v o o r k o m t . O D r u g g e n
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zowelalsinvalleien,wordtrondomdebebouwdekomboomkwekerijaangetroffen.

ad.2hetvlakkepolderlandschap
Ditgebiedbestaatuitkleigronden,v/elkegrotendeelsalsbouwlandingebruikzijnenwaaropdesuikerbietenteeltzeerbelangrijkis.Dewaterstand iserniet zolaag
alsinveleanderelandbouwstreken,doordathetkleipakket
veelalnietzodikisenzichveenindeondergrondbevindt.
Velekleipercelenvormeneenonderdeelvanhetgemengdezandbedrijf.Zijliggendanvaakvervandebedrijfsgebouwen verwijderd.

par.4.Enkelecijfersvantypischegrondsoorten envoorbeeldenvanveelvoorkomendeprofielen
Indetekstwordtvaakgesprokenvanzwareleem,
zandigeleem,fijnlemigzand,zachtzandenmatiggrofzand.
Hiervolgendemeesttypischevoorbeelden:
MonsterIZwarelean.:
pH
4.6
pil KCl
3.6
Humus
0.7
Afslibbaar 84
Zand
16
M-cijfer
£0

37-50 rai 3$ 300-420 m 0 . 3 $
58^7»
vp
50-75 " ±h% 420-600 " 0 . 1 $
10$
75-105» l | - $ 600-850 » 0 . 1 $
Ï 2 $ 105-150" U $
~%$ 150-210" l l $
3 $ 210-300" t $

<2 mu

2-4
4-8

8-16
16-25
25-37

!»

•tt

»
tt
tl

Monster I I S t e r k zandige leem:
pH
5.0
pH KCl
4.0
Humus
0.4
A f s l i b b a a r 31
Zand
69
M-cijfer
46

<s2ma
2-4 •»
4-8 •»
8-16 "
16-25 »'n
25-37

23 \ 37-50 m16 % 300-420mx 0 . 2 f
1 % 50-75 " 1 5 $ 420-600 " 0 . 1 %
\Wo 75-105HT9" $ 600-850 « 0 . 1 $
6 $ 105-150»Iff %
34$ 150-210'<"3|$
é | $ 210-300" - p
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MonsterIIIFijnlemigzand;
pH
5.4
pH KEI
4.4
Humus
0.6
A f s l i b b a a r 12
Zand
87
M-eljfer,
50

<2 HU 7fo 37-50mi 29 $ 5 0 0 - 4 2 0 mi 1 | %
2-4 » 0 . 1 % 50-75 » 1 1 ^ 4 2 0 - 6 0 0 "n 0 . 3 %
4-8 »
£% 75-105 " I T % 600-850
0.1%
8 - 1 6 " 3§ % 105-150 " Ï I %850-1200 "0 . 1%
1 6 - 8 5 " 4£ % 150-210 "ÏÏÏ<f
£5-37" 5 £ 210-306" 5 $

Monster IV Zacht zand:
pH
5.7
pH KCl
4.6
Humus
0.5
Afslibbaar
6
Zand
93
M-cijfer
105

< 2 m u 3 | % 37-50 mi 11 % 300-420mu 3 %
2-4 » - fo 50-75 ~~^% 4 2 0 - 6 0 0 " ^ $
4-8 " 1 | % 75-10 5 i f f 6 0 0 - 8 5 0 " 0.2JÊ
8 - 1 6 " 1 % 105-150 24%
16-25 " 1 % 150-210 ï g %
25-37" 210-300
8%

xâonater. V Zand, iaatlp; g r o f :
pH
6.7
pa KCl
5.9
Hunus
0.4
Afslibbaar 2
Zand
98
K - c i j f e r 145

<2 mu
2-4 »
4-8 "
8-16 "
16-25 "
25-37 "

2 4
0.2 %
0.1%
2
5^

37-50 mu 4 M 300-420 ' 6 %
50-75
4§$ 42Ô-600 1 $>
75-105 14 % 600-850 1 g
105-150 28" % 850-1200 0.1%
150-210 2 5 %1200-1700 •0.2%
210-300 l ï ï %

Entenslottedeprofielbeschrijvingen:
profielI-(Heinsberg)
0-30cmietsdonkerbruingrijslenigzand
S0-7125 zwareleem

(MonsterI)

profielII(tenz.vandeBosschedijk)
0-50cmhuneusleui^;zand
50-85 wittesterkzandlgeleeiametroest
85wit.fijnzand

(MonsterII)

profielIII
0-40 donker Iiuneus f i j n l o r d g zand
40-55 idera, i e t s goaengd
55-80 l i c h t b r u i n f i j n l e a i g zand (geraengd)
80-90 g e e l w i t f i j n l e m i g zand met r o e s t
90-100 idem, w i t

(Monster I I I )

p r o f i e l IV
0-70 donkerslibhoudendzand
70-110v/itzachtzandnetroest
110- ietsblauwgrijsfijnlemigzand

(MonsterIV)

profielV
0-50donkerbruiner!jszand
50- geelwit zand (matirrsrof)metveelroest(MonsterV)
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HoofdstukIIIBeschrijvingvandekaarten

par.1Degedetailleerdeoverzichtskaart
Inhetvorigehoofdstukwerdvermelddaterindit
karteringagebied2landschappenvoorkomenendathetzandlandschapzeervariabel is,enerzijdsdoorverschilingrofheid
deroorspronkelijkafzettingen,anderzijdsdo.orverschilin
slibgehaltevandelagergelegengronden.Doordat.dezelager
gelegengrondenvaakwateroverlasthadden,hebbenzijookeen
hogerhumusgehalteenzijnzijveelalzwartervankleurdan
dehogerliggendegronden.Bovendienisdegrondwaterstand
meerconstant.
Bijdesamenstellingvandezekaartisdaaromonderscheidgemaaktin:
a.deruggen
b.devalleien

(W)

c.hetpolderlandschap(K)
Behalvevendeliggingdezerlandschappelijkeeenhedenisdezekaartvooralsamengesteld omeeninzichtteverschaffenomtrentdeliggingderverschillendebodemtypen.De
indelinginbedemtypenisvoornamelijkgebaseerd opdegrofheidvanhetzand,hetslibgehalteendewaterhuishouding,
waarvandegrondwaterstand,vooralindezandgronden,het
belangrijksteis.
Hetzandlandschap
Degrofheidvanhetzand
Alssymbolenvoordegrofheidinhetzandlandschap
zijndetientallengebruikt.
Yoorderuggenisdevolgendeindelinggemaakt:
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a.matiggrofzand

symbool 0-10

b.zachtzand

" 10-20

c.fijnzandofzandmetfijnlemig
zandindeondergrond

" 20-30

d.fijnlemig zand

" 30-40

e.grondenmetstorendeiJ-eemLaas<60cm " 40-50
Hetfijneenhetfijnlemigezandkomtvoornamelijk
inhetzuidwestelijkgedeeltevanhetkarteringsgebiedvoor.
Dekleinereenclaveseldersinhetzandlandschapbetreffeû
veelalplaatsenwaardeleemlaagzoondiepvoorkwam,datzij
geheelmetdebovengrondverwerktis,zodateenlemigzandprofielontstaanis.Ditisweliswaarietsgrovervanaamenstellingdanhetuitgestrekte gebiedinhet zuidwesten,dochkomter
ineigenschappen ongeveermeeovereen.Medewegensdebeperkte
oppervlakteishiervoorhetzelfde symboolgebruikt.
Metdezeindelingnaarkorrelgroottehangenvele
eigenschappensamen.Naarmate dekorrelgrootteafneemt,wordt
dedoorlatendheidenhetverstuivingsgevaarminderenwordtde
watercapaciteitgroter.
Opdezelfdewijzezijndegrondenindevalleien
naarslibgehalteingedeeld:
a.matiggrofzand
b.matiggrofzandmetslibhoudendelaagin
boven-ofondergrond
o.slibhoudendzandmetietszwaarderelaag
indeondergrond
d.slibhoudend zandnetzwaarderelaaginde
ondergrond
e.(sterk)slibhoudend zandmetzwarelaagin
deondergrond

symboolW 0-10
" W10-20
n

.

W 20-30
" W30-40
" W40-50

f.sterkkleiigzand,rustendopsterkzandige
klei

" W50-60
Evenalsbijdegrondenopderuggenhetgevalis,

neemthetpercentagefijnedeeltjestoe,naarmatehetsymbool-
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cijferhogeria.Verderaoetinachtwordengenomendatde
slibhoudendegrondentegendekleigronüendoorgaanseenzwaarderebovengrondhebbendansoortgelijketypenindevalleien,
tussende'zandruggen,doordathiero.a.meeroverstuivingheeft
plaatsgehad.
Naarmateeengrondineenzwaardereklasseisondergebracht^isdeligginginhetlandschapdoorgaanslager,het
hurausgehalte,vooralvandeondergrond,hogerenbevindtde
zandondérgrondzichdieper(soms>125cm).Tussendezandondergrond enhetpakketbastaardgrond bevindtzichinde
dalenvaakeenvenigelaag.
Dewaterhuishouding
Watdewaterhuishoudingbetreft,moetinaanmerking
genomenworden,datdegrondwaterstand inhetzandlandschap
aansterkeschommelingenonderhevig is,vooralinderuggen.
Hetisdaaromnietmogelijkomdegrondwaterstand,welke
tijdensdeveldopnameaangetroffenwordt,alsbasistenemen*
•Erzijnechterandereaanwijzingeninhetprofiel,dieinlichtingenkunnenverschaffenomtrentdewaterbeweging,n.1.:
a.blekinginhetprofieltengevolgevanonvoldoendeluchttoetreding;
b.grondwaterafzettingenwaarondervoornamelijkoranjetot
bruinrodeijzerafzettijgenendonkeremangaanafzettingen.
Hetvoorkomenvanstorendelagenendeingrijpende
veranderingen indeontwateringvanhetgekarteerdegebied,
bemoeilijkeneenjuisteindelingechtertenzeerste.Storende
lagenvergrotenhetverschiltussen zomer-enwintergrondwaterstanddoorgaansbelangrijk,doordatindewinterhetwaterop
delaagblijftstaanenwaardoordegronddusveeltenatis,

-13terwijigedurende de zomermaanden degrondwaterstand zich
doorgaans erveronderbevindt.In zulke gronden ismeestal
slechts een oppervlakkige bewortelingmogelijk en daardoor
kunnen zich juisthiergedurende de zomermaanden ernstige
verdrogingsverschijnselenvoordoen.Sterke schommelingen in
degrondwaterstand indeloopvanhet jaar,zijninhetalgemeen voor deplantengroei ongewenst.Omeenoptimale groei
teverkrijgen moet degrondwaterstand zoconstantmogelijk
zijn.Ditheeftmenhier zeerwel ingezien enhet huidige
af- enontwateringssysteem er zoveelmogelijk opingericht.
Ingebiedennet een sterk schommelende grondwaterstand zijndoorgaansdegrondenmet een wintergrondwaterstand
van pl.m.50cmbenedenmaaiveld,hetmeest oogstzeker.Daarnaastkomennatuurlijkgronden voormet eenhogerewinterwaterstand.Deze zijnvooralgeschikt voorgrasland.Van dedrogere
gronden wordt deproductiviteit beperkt door deverdroging.De
graad hiervan isvooral afhankelijkvan dewatercapaciteit en
de diktevan delaag,v/elkevoor beworteling geschiktis.
Als symbolen voor dewaterhuishoudingzijndecijfers
1 t/m 5 als eenheden aandeformules toegevoegd.
Toor de ruggen isdebetekenishiervan alsvolgt:
Zeervochtige grondenmetgebleekt zand en/ofgrondwaterafzettingen<45cm
symbool 2
Vochtige grondenmetgebleekt zanden/ofgrondwaterafzettingen <60cm
" 3
Matigvochtigegrondenmet gebleekt zand en/ofgrondwaterafzettingen (75ca
Tamelijk drogegrondenmet gebleekt zand en/ofgrondwaterafzettingen<75cm

"
"

4
5

Deze indelingnaar degrondwaterstand is belangrijker
naarmatehet zand grovervansamenstellingwordt,ofmet andere
woorden naarmate dewatercapaciteit vandegrond afneemt.

-14Bijd©grondenindevalleienbevindendegrondwaterafzettingen zichveelalindezode.Dochdoordeverbeterde
afwateringkomtdegrondwaterstand echtertegenwoordignooit
meerzohoog.Daarertochnogverschilinwintergrondwaterstand
is,zijndezegrondenvoornamelijkingedeeldnaardehoogteliggingende indrukdiehetprofieltijdensdeopnamemaakte.
Tevensmoethierbijinaanmerkinggenomenworden,datdegrondwaterstandvandezelageregrondenveelalmeerconstantisdan
vandehogere.
Dikte,aardensamenstellingvanhethumeuzedek
Inhetgekarteerdegebiedisonderscheidgemaaktin
hogergelegengrondenmeteenbruinachtiggekleurdhumusdeken
lageregrondenmeteenzwartachtiggekleurdgraslandprofiel.
Praktischhetgehelegebied bestaatuitoudcultuurland.Alleen
tegendezuidgrenskomennogenigepercelenmet jongbos,
jongeheid®enjongeontginningvoor.Dezezijnafzonderlijk
aangegeven.
Dediktevanhethumeuzedekopderuggenende
weinigofnietslibhoudendegrondendervalleienbedraagt
veelalpl.m.50cm.Vaakvolgtdaarondernog10a30cmbruin
zand,welkekleurontstaanisdoordevroegerenatuurlijke
vegetatie.Somsishethumeuzedekdunner,hetgeendikwijls
hetgevolgisvanverstuiving.Dezeverstuivingen zijnveelal
eengevolgvanhetrooienderboswallen,dieveleeeuweneen
natuurlijkebeschermingboden.Behalvedatdebovengronddunnerwordt,gaatdeoogstsomsgedeeltelijkverloren,wanneer
dezeverstuivinginhetvoorjaarplaatsvindt,alshetjonge
gewaspasbovenkomt.
Indezwaarderevalleigronden,vooraldaarwaarde
ondergrondvenigis,bevindtdeniethumeuze zandondergrond
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ziehdikwijlsdieper.Ookdeboomkwekerijgrondenhebbenvaak
eendikkerelaagbovengrond,doordatdezegrondenvaakdiep
bewerktzijn(60a80on),zodateenhomogenehumeuzelaag
vandezedikteontstaanis.Doordatdezegrondenvaakzware
coiapost-enandereorganischebemestingenhebbenontvangen,
ishethumusgehaltehogerdanopdebouwlandgronden•
Behalvevoorbouw-engraslandenlatervoorboomkwekerijwerdenvroegervelepercelenbenutvoordehakhoutcultuur,welkeintussenhelemaalverdwenenis.Dezevroegere
hakhoutpercelenhebbendoorgaanshetschraalstehumusdek.

Overigekenmerken
Hiertoekunnendestorendelagengerekendworden.
Indezestreekzijnditvoornamelijkleertilagen.&enverharde
koffieisankvanhetheidepodzolkomtzeldenvoor.Wanneerde
leemlaagondiepinlietprofielvoorkomt,isditdikwijls
doorslaggevendvoordevruchtbaarheid.Omdezeredenzijnde
grondenwelkedestorendeleemlaagondieperdan60cmhebben,
afzonderlijkaangegeven.Hierbijmoetwelinaanmerkinggenomenworden, datdedieptedezerlagenechterveelalzeer
onregelmatig is.Daaromisdediepteincmopdebetreffende
vindplaatsenaangegeven.Deze "leemplekken"bevindenzich
voornamelijkaanderandenderruggenenwekkenhetvermoeden
dathetzandpakket,'dateroprust,aanvankelijkdikkerwas,
dochdoordewindofdoorafspoelingverdwenenis.Dieplekkenindevalleienwaareenvenigelaagindeondergrondaanwezig is,zijnapartaangegeven.Dezeplekkenvormenmeestal
denatstecomplexen.
Grondendiemetbietenslibe.d.opgehoogd zijn,of

-16waareenleemlaagisuitgegraven,zijneveneensmetaparte
tekensaangegeven.

HetPolderlandschap
Hetpolderlandschapisregelmatigervanopbouwdanhet
zandlandschap.Inhetalgemeenishetkleipakketlangsde
Markendehaveninganghetmeestzandigenhetdikstenwordt
vandaaruitgeleidelijkdunnerenzwaarder.
Erzijn3bodemreeksen,n.1.:
a.kleigronden

symboolK 0-10

b.zavelgronden

" K10-20

c.kleigrondenmet (sterk)zandigébovenn

grond

K20-30

Ditisduseenindelingnaardezwaartevande
bovengrond.Datisdanookv/eldebelangrijksteeigenschap,
waarmedeandereeigenschappen,zoalsdebewerkings-enbewortelingsmogelijkheden,dematevanverslempingenz.,samenhangen.Deverdereindelinginbodemtypeniseenkwaliteitsindelingendesymbolenzijndusoptevattenalswaarderingscijfers.Naastdezwaartevandebovengrond isrekeninggehoudenmetdestructuurvandeondergrond,dedieptevande
veenondergrond,deopeenvolgingofgeleidelijkeovergangder
lagen,hetGa003(koolzurekalk-)gehalte,dehoogtevande
reductiezone,enz.
Bijdekleigronden isdevolgend©indelinggemaakt:
K 2 Lichtekleigrond,naarbenedenfijnzandigerwordend.
K 3 Kleigrondtotgroteredieptevangoedestructuur.
K4 Tamelijkzwarekleigrond mettamelijkgoedestructuur
vandeondergrond.
K 5 Zwarekleigrondmetmatigestructuurvandeondergrond.
K 6 Zwarekleigrondmetzeermatigestructuurvandeondergrond.
£ 7 Zeplgezwarekleigrond indeondergrond.
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Hieruitblijktdus,datnaarmatehetcijferhoger
wordt» dezwaartetoeneemtentevensdestructuurslechter
wordt.Verderwordthetkleipakketveelaldunner,deveenlaagbevindtzichdanondieper,hetkoolzurekalkgehalte
neemtaf,deopeenvolgingvanlagenwordtonregelmatigeren
dereductiekleurenkomenhoger,doordatdewaterstandhoger
wordt.
DQoppervlakte zavelgrondenisgering.Hierinzijn
2onderscheidingengemaakt,n.1.:
K12 Zwarezavelnaarbenedenfijnzandigerwordend.
K13 Zwarezavelmetgoedestructuur*vandeondergrond.
Dezegrondenzijngevoeligvoorverslemping,doch
hebbeneenuitstekendeprofielopbouw.Hierdoorzijnhettoch
zeergoedegrondengronden,vooralvoordiepwortelendegewassen.
Dederdereekskomtvoornamelijkrondomdezandruggen
voor.Aanvankelijkbestondenzijuit zware,nattekleigronden,
v/elkelatermeteendikkerofdunnerpakketzandoverstoven
ofopanderewijzemetzandbedektzijn.
ïndezereekszijnonderscheiden:
K 82 Sterkkleilg zand,rustendopzandigeklei.
K 24 Sterkzandigeklei,rustendopzandigeklei.
K 25 (Sterk)kleilgzand,rustendopzandigeklei,metminder
goedestructuur.
K.26 Sterkzandigeklei,rustendopzandigekleimetzeer
matigestructuur.
X 27 Sterkzandigeklei,rustendopzandigekleimetslechte
structuur.
Deindelingberustdusopdezelfdeprincipesals
bijdevoorgaandereeksen.Dehogeretypenzijnkalkloosen
lagenvoorheenpraktischalleeningras.Naverbeteringvan
deafwatering isdelaatste jarenveelvandezegrondgescheurd
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enalsbouwland ingebruikgenomen.Ookdemetbietenslib
opgehoogdegrondenzijnindezereeksondergebracht,daar
dezeookveelaleenmeerzahdigebovengrondhebben.
Deplaatsen,waarveenindeondergrondaangeboord
werd,zijnopdekaartaangegeven.Eldersbevindtdezelaag
zichhierveelaldieper,wantplaatsenwaarhetkleipakket
directopdediluvialezandondergrondrust,zijnniettalrijk.
Grondeninhetpolderlandschap,die,wathunkwaliteitbetreft,tussen2bodemtypeninstaan,zijnaangegeven
met•§datgeplaatstwerdachterhetsymbool.K3§betekent
dusdatdezegrondwatkwaliteitbetreft,tussenK3enK4
instaat.Meestalwordtditveroorzaaktdoorhethogervoorkomenvandeveenondergrondendehiermeegepaardgaande
dichtestructuurvandeklei-ondergrond.

par.2Deprofieldoorsnede
Terverduidelijk}ngvanhetbovenstaande iseeii
profleldoorsnedevervaardigd,welke hetverloopderverschillendelagentoteendieptevan175cmglobaalweergeeft.
Delengtebedraagt2375m.Dehorizontaleschaalis
1:2000endeverticale schaal1:20.Hetbeginpuntbevindt
zicheventennoordenvanhetKaalstraatje,tegendehaven
enheteindpunteventennoordenvandeBosschedijktegende
oostgrensdergemeente.
Dezeprofleldoorsnedegeefteeninzichtomtrent:
a.deverschilleninhoogteligging;
b.dehorizontaleenverticaleopeenvolgingvandelagen;
c.waterstand tijdensdeveldopname;
d.hetbodemtype.
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ad.a.deverschillenInhoogteligging
Hierbijmoetwelinaanmerkinggenomenwordendatde
verticaleschaal100szogrootisalsdehorizontale»waardoordegolvingeninhetterreinenlOOxzogrootzijn«Het
laagstepuntinhetwestenligt0.2m4-N.Ä.P.enhethoogste
puntinhetoosten3.4ia4-H.A.P.,dushethoogteverschil
bedraagtvolgensdetopografischekaart3.2,m.
ad.b.dehorizontaleenverticaleopeenvolgingvanlagen
Debelangrijksteverschillendievoorkomen,hebben
betrekkingopdegrofheidvanhetzandenhetsllbgehalte.
Ditslibisenerzijdsafkomstigvanhetleemgehaltederoudere
zandformatiesenanderzijdsvanlatereoverstromingen.Dit
laatsteslibhoudtdusnauwverbandmetdehoogteliggingvan
detoenmaligeoppervlakte,zoalsduidelijktezienis.
Yóórdezelaatsteslibafzettingenwerdopdelaagste
plaatseneenpakketveen,inietshogergelegendalenkazig
materiaal ("meerboden"),gevormd.Desllbafzettingblijkt
aanvankelijk zeergeleidelijktezijnverlopen,daardeovergangnaardevenigofkazigeondergrondgeleidelijkis.Opde
laagsteplaatseniseenkleipakketafgezet,opietshogergelegenplaatsenisditsterkmetzandgemengd.Ditisde z.g.
bastaardgrond.Hierbijisonderscheidgemaaktinlichte,
normaleenzwarebastaard. Dooroverstuivingenpotstalbemestingisdebovengrondveelalzandigerdandeondergrond.
Vandeoudereformatieszijndezwaarderelemige
lagenmeteenopvallendekleuraangegeven,daardezelagen
ofbetergezegd,dediepteenhetalofnietvoorkomendezer •
lagen,eenbelangrijkeinvloedopdekwaliteit.vandegrond
uitoefenen.Dediktedezerlagenisveelalgering.Zijkomen
voornamelijkonderderuggenvoor.Hetpercentageslibloopt
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onderlingsterkuiteen,evenalsdekorrelgroottevanhet
zand,datzicheronderenerbovenbevindt.
Omdekorrelgrootte-verschillenenlietslibpereentagezoduidelijkmogelijktelatenuitkomen,zijnerver-VNr-schillendekleurenvoorgebruikt.Naarmatedegelekleur
donkerderwordt,ishetzandfijneren/ofishetleecigehalte
hoger.Ditgeldtookvoordegroenekleur,diedonkerderwordt
naarmatehetpercentageslibtoeneemt.Klei,leem,veenen
kazigelagen zijnneteeneigenkleuraangegeven.
Dekleuren,v/elkedegrondonderinvloedvande
vroegerebegroeiing,hetgrondwaterofdoordebemestinggekregenheeft,zijnindeverschillendelagenvermeld.Het
humeuzemestdekisterhoogtevandeboomkwekerijenhetdikst,
terwijldehoogstekopinhetoostenhetschraalstis.Inde
dalenneemthethumusgehaltenaardeondergrondveelaltoeen
gaatvaakoverinveenofvenigeofkazigelagen.i£enheldepodzolprofielwerdnergensaangetroffen;alleenbruingekleurdelagendirectonderhetnestdek.
ad.c.dewaterstandtijdensdeopname.
Develdopnameisuitgevoerd indemaandJanuari* %r
kandusgesprokenvanwinterwaterstand,hoeweluitopnamen
bleekdatdehoogstewinterstandtoennognietbereiktwas.
&Tblijktdusuit,datdezegrondenoverwegendvochtigtot
zeervochtigzijnenookdatdeplaatselijkeafwaterlngsmogelijkhedeneenbelangrijkeinvloeduitoefenenopdewintergrondwaterstand.
ad.d. hetbodatatypeHierdoorkanmenzicheenvoorstellingmakenvan
deverschillendebodemtypenzoalszijopdebodemkaartzijn
aangegeven.
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par.4Legendagedetailleerdeoverziehtskaart
Z a n d l a n d s c h a p
Matiggrovezandgronden
02

Zeervochtigegronden,<45cmgebleektzandofgrondwet
er
af
ze
ttïngen

03 Vochtigegronden,<60cmgebleektzandofgrondwaterafzettingen
04 Matigvochtige
gronden,<75cmgebleektzandof
grondwaterafzettingen
05 Tamelijkdrogegronden,<100cmgebleektzandofgrondwaterafzettingen
Zandgronden
13 Vochtigegronden,<60cmgebleekt zandofgrondwaterafzettingen
14 Matigvochtigegronden,<75cmgebleektzandofgrondwaterafzettingen
15 Tamelijkdrogegronden,<100cmgebleekt zandofgrondwaterafzettingen
Overgangsgronden
23 Vochtigfijn zandofzandmetfijnlemig zandinde
ondergrond,<60cmgebleekt zandofgrondwaterafzettingen
24 Matigvochtigfijnzandofzandmetfijnlemig zandinde
ondergrond,<75cmgebleektzandofgrondwaterafzettingen
25 Tamelijkdroogfijnzand,<100cmblekingofgrondwaterafzettingen
Fijnleraigegronden
32

Zeervochtig,fijnlemigzand

33 Vochtig,fijnlemigzand
34 Tamelijkvochtig,fijnlemigzand
Grondenmetstorendeleemlaag^60cm
4£ Zeervochtigegrondenmetleemlaagboven60cm
43 Vochtigegrondenmetleemlaagboven60cm
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Lagergelegengrondenmetgraslandproficl
W 2Zeervochtig,matiggrofzand
W 3Tochtig,matiggrofzand
W12Zeervochtig.,matiggrof zandmetslibhoudendelaagin
boven-ofondergrond
W13Vochtig,matiggrofzandmetslibhoudende laaginboven-of
ondergrond
W14Tamelijkvochtig,matiggrofzandmetslibhoudendelaag
inboven-ofondergrond
W22Zeervochtig,slibhoudendzandmetietszwaarderelaag
indeondergrond
W 22Vochtig,slibhoudend zandmetietszwaarderelaagin
deondergrond
W32Zeervochtig,slibhoudend zandmet zwaarderelaaginde
ondergrond
W33Vochtig,slibhoudend zandmet zwaarderelaagindeondergrond
W42Zeervochtig,(sterk)slibhoudend zandmet zwarelaagin
deondergrond
W43Vochtig,(sterk)slibhoudend zandmet zwarelaaginde
ondergrond
W52Zeervochtige,sterkzahdigeklei,somsmet zandiger
bovengrond
W53Vochtige,sterkzandigeklei,somsmetzandigerbovengrond
P o l d e r l a n d s c h a p
Kleigronden (K)
K2 Lichtekleigrondnaarbenedenfijnzandigerwordend
K3 Kleigrondmetgoede structuur
K4 Tamelijkzwarekleigrondmetbehoorlijke structuur
K5 Zwarekleigrondmetmatige structuur
K6 Zwarekleigrondmet zeermatige structuur

-25K 7 Sware zepige kleigrond
Zaveigronden
K 12Zv;arezavelnaarbenedenfijnzandigerwordend
K 13Zvrarezavelnetgoode structuur
Xleigrondenraetsterk zandige bovengrond
K 22Sterk kleilg zand,rustend op zandigeklei
K 24Sterk zandigeklei,rustend op zandigeklei
K 25 (Sterk)kleilg zand,rustend opkleinetminder goede
structuur
K 26 (Sterk)zandigeklei,rustend op kleinet zeermatige
structuur
K 27 (Sterk)zandige klei,rustend o^ kleimet slechtestructuur
80

Diepte in C E van Ieeinlegen

Y

Voorkomenvanvenigelaag in'deondergrond

'Sc'' Uitgelaagde gronden
H

Woeste grond

HO

Jongeheideontginning

zzz - Vochtigheidsgrenzen
. Korrelgroottegrenzen
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HoofdstukHT
Welkeeisenstellentulnbouwgewassenaandebodem?

Binnenhetkarteringsgebiedkomennaastboomkwekeiijeû
enkele intensievetuinbouwbedrijvenenboomgaardenvoor.
Daarnaastwordt eenbelangrijkeoppervlaktegroentegewassen
doorboerengekweekt,verspreid overdestreek.Dezevormen
vantuinbouwwordenopbijnaallevoorkomendebodemtypen
aangetroffen.Degroenteteelt,.welkedoorboerenbedreven
wordt,komtvoornamelijkvooropbouwlandpercelen,terwijl
deanderevormenvantuinbouwopgrondenaangetroffenworden
diedoorjarenlangebewerkingenenorganischebemestingenin
eenuitstekendecultuurtoestandverkeren.Hetmeestkonende
bastaardgronden enslibhoudendezandgrondenvoortuinbouw
inaanmerking.Dezegrondenhebbenbelargrijkevoordelenten
opzichtevanzandgronden,zoalsb.v.eenbetrekkelijkgunstigewaterstand,geengevaarvoorverstuiving,eengrotere
watercapaciteitdoorhetslibgehalteenveelaleenbehoorlijk
humusgehalte.Tenopzichtevankleigrondenhebbenzij'het
voordeeldatzijgemakkelijkerbewerktkunnenworden.Een
nadeelis,dathetslibgehaltevandevoorbewortelinggeschiktelaagopeenzelfdeperceelvaaksterkuiteenloopt
endathiervaakchemischeenandereafwijkingenneesamen
gaan,welkeaanleidingkunnengeventotgroeiverschillen.
Wanneerdezepercelen jarenlangvoorenigerleivormvantuinbouwingebruikzijn,iserdoordieperegrondbewerkingenen
organische bemestingennietsmeervandezeverschillente
bespeurenenvormenzijvaakuitstekendecultuurgronden.
Uitonderzoekingenhiereneldersisgeblekendatde
meestgeschiktebastaardgrondenvooreengemengdgroenten-
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enfruitbedrijfeenhomogeenpakketbastaardgrondhebbenvan
minstens50cm,rustendopeenzandondergrondmeteenzoconstantmogelijkewaterstandvan60a70cmbenedenmaaiveld.
Dezegrondenzijngoedopdraehtigengoeddoorlatend.Daardoorkanerdegehelewinteropgewerktworden,kanerin
hetvoorjaarvroeggezaaidengeplantwordenenvaltdeoogst
ookbetrekkelijkvroeg.Doordegenoemdeeigenschappenkan
ookgedurendehetzomerseizoendegrondbewerktworden,zodat
zaaienenplantenvoortgangkanvinden.Ookoverjarigegewassen
zoalsfruitbomen,groeienopdergelijkegrondenuitstekend.
Deoppervlakteervanisechternietgroot.Meestalisdeslootwaterstand endedaarmeetotopzekerehoogtecorresponderende
grondwaterstandweinigconstantenindewinterbelangrijk
hogerdandegenoemdeoptimum-stand.Ookishetpakketbastaardgrondvaakweinighomogeen.Dikwijlsisb.v.deovergangszonenaardezandgrond zeerzwart,gevolgvaneen bijzonderetoestandwaarindehumusverkeert.Ookbevindtde
zandondergrond zichvaakondieperdan50cm.Yooralwanneer
dezeuitschraalwit zandbestaat,datnietvoor beworteling
geschiktis,vermindertditdekwaliteitvanhetperceel.
NaarmatedeafwijkingenvandeIdealetoestandgroterzijn,
wordtdegewassenkeuze beperkter,neemthetteeltrisicotoe
enwordenerdushogereeisenaandetuindergesteldomer
nogietsgoedsvantemaken.Ookvoordezandgronden isop
verschillendeplaatseneenonderzoekingesteldnaardetuinbouwkundigemogelijkheden.Hierbijbleekdateenzandgrond
zonderstorendelagen,meteenconstantewaterstandvan60cm
eneenzwarthumeusdek,vantuinhumus50a60cmdik,de
besteuitkomstengeeft.Tenopzichtevanbastaard-enkleigrondenhebbenzandgrondenhetnadeel,datzijeenzwaardere

-26bemestingvragenenbovendienaanverstuivingsgevaarbloot
staan.Ditmoetdanweergecompenseerdwordendooreaivroegereoogst,hetgeenvaakfinancieelvoordeeloplevert,factorendiedekwaliteitnadeligbeïnvloeden,zijnsterïeschommelingenindegrondwaterstand,storendelagendiedeop-en
neerwaartsewaterbewegingbelemmeren,lagerhumusgehalteen
minderzwartegrond.
Bijdekleigrondenv/ordendegeschiktstegronden
vanbovennaarbenedengeleidelijkzandigerenhebbeneenwaterstandvan80a100cm.Opdezegrondenkunnenvooralkwaliteitsproductenvoortgebrachtworden.Ongelijkegroeizoals
bijbastaard-entotopzekerehoogte,bijzandgronden,komt
weinigvoor.Yoorveletuinbouwgewassenvormenhetuitstekende
gronden,alleenindezomermaandenbiedenzijmindermogelijkhedendandeeerdergenoemdecategorien.
Hieruitblijktdusdatiederegrondsoort zijnmogelijkhedenheeftendatnietdesoortvandegrond,imarandere
eigenschappenvoornamelijkdiev/elkeverbandhoudenmetde
waterbeweging indegrond,dekwaliteitbepalen.Doordatde
mogelijkheden enigszinsuiteenlopen zijneropdeverschillende
grondsoortenbepaaldebedrijfstypenonstaen ,welkenauwmet
degrondsoortsamenhangen.InOudenboschwordterindeboomkwekerijvoldoenderekeningmeegehouden,dochindegroentenenfruitteelt ishetnognietzover.Hierinheeftzichnog
geenbedrijfstypeontwikkelddataangepastiaaandeomstandigheden.i.enbepaaldehoofdteelt,zoalsb.v.hetkleinfruit
inZundertofdeaspergesinBergenopZoom,komthiermomenteelnietvoor.
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Hoofdstuk¥ Detuinbouwklassificatiekaart
Hoeweldetuinbouwvelebedrijfsvormenkent,heeft
dezekaartvooralbetrekkingopdegroente-enfruitteelt.
Hierbijisonderscheid gemaaktin:
a.geschiktheidvoorgroentenenfruit(G•F)
b.geschiktheidvoorgroenten

(G)

c.geschiktheid voorfruit

(F)

d.geschiktheidvoorspecialecultures
ûezeindelingisvooralgebaseerdopdegrondwaterstand.Groentegewassenb.v.vrageneenongestoordewatervoorzieningindezomer,terwijlfruitbomeneengrondvragen,die
totgroteredieptevoorbewortelinggeschiktisenwaarde
grondwaterstandnietvoorlangeretijdzodanigstijgt,dat
dewortelsweerafsterven.Grondenwaaraanbeideeisenzo
goedmogelijkvoldaankanworden,vormendegeschiktste
tuinbouwgronden,daarhieropdegewassenkeuzehetruimst
enhetbedrijfsrisicohetgeringstis.
Dochbehalvedegrondwaterstand zijnernogveleanderefactorenwelkemededetuinbouwkundigewaardebepalen.
Kaarkwaliteitzijndegrondendaaromingedeeldin
devolgendegroepen:
I

Goedgeschiktegronden

II Geschiktegronden
IIIZeermatiggeschiktegronden
IV Gronden,geschiktvoorspecialecultures
0

Gronden,ongeschiktvoortuinbouw

GroepIgoedgeschiktegronden
Hiertoebehorenopdeeersteplaatszand-enbastaardgrondenmeteengoedeprofielopbouw,welke jarenlangvoor
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boomkwekerijofanderevormenvantuinbouwingebruikzijn
waardoor zijeendikkelaaghumeuze,goedbewerkte,bovengrond bezittenenbovendieneengunstigegrondwaterstand
hebben,Devochtigegronden zijngeschiktvoorgemengdbedrijf (Gr*F)endezeervochtigevoorgroententeelt (G).
Totdezegroepzijnookdegoedeklei-enzavelgrondengerekend,dietegendeMarkendehaveningangvoorkomen.
DezegrondenzijnenerzijdsaangegevenmetG*F^nanderzijds
metF«.Hetcriteriumhiervoorwasdezwaartevandebovengrond.Dezaveligeenlichtekleigronden zijnvoorvele
tuinbouwbedrijf
svormengeschikt,ondankshunaanlegtot
verslemping.Voordefruit-engroenteteelt zowelonder
glasalsindevollegrond zijnhetuitstekendegronden.
Onderling isernogwelverschilinverbandmetdediepte
vandeveenondergrond.Naarmatedezelaagdiepervoorkomt,
neemtdegeschiktheidvoorfruitteelttoe»Dekleigronden
(K3)zijnvoorgemengdetuinbouwbedrijvenwattezwaar
endaardoormoeilijktebewerken,Voorfruitteeltzijn
zijechtergoedgeschikt,vooralalshetveendiepzitof
ontbreekt.
GroepIIpieschiktegronden
Hiertoebehorendegoedereservegrondenvanhet
zandlandschap,dieonderdegegevenomstandigheden eengunstigewaterstand bezittenendaaromwelinaanmerkingkomen
voortuinbouw'.Hiertoebehoorthetgrootstegedeeltevan
hetkarteringsgebied,waaruitblijktdatdegemiddeldekwaliteitvandegrondindezestreekgoodis.
Dekleigrondenwelketotdezegroepbehoren,zijnveet
alwatzwaarderenondieperdanvandegronden,behorendetot
groepI.ffeindelinginG>FenCH-Fspreekt,na bestudering
vanhetvoorgaande,voorzichzelf.
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GroepIIIzeeriaatiggeschikte,gronden
Hiertoe behorenenerzijds zandgrondenmeteenv/at
telagegrondwaterstand,gepaardgaandeaeteentegeringe
watercapaciteitvandebovenstelagen,waardoorhetdroogterisicogroterisendemogelijkhedenbeperkterzijn»
Anderzijds zijnervalleigrondentotdezegroepgerekend,
welkeiets.tenatzijnenwaarvaakoppi.ia,40cadiepte
veenvoorkomt.Ditmaakteendiepereontwateringongewenst.
ünigozwaardere kleigrondennetmindergoedestructuurzijneveneensindezeklasseingedeeld,daarookhieropdemogelijkheden beperktzijn.
GroepIVgrondengeschiktvoorgrovegroenteteelt
Totdezegroepzijngrondengerekend dieniet
.geschiktzijnonertuinbouwbedrijvenoptevestigen,daar
demogelijkhedentebeperkt zijn.Voordegrovegroenteteeltkomenzijwelinaanmerking.Hetprofielbestaat
veelaluit30a40cabehoorlijkgoedebovengrond,die
vaakzandigtot ster]:zandigisneteencompactekleiondergrond,vaakspoedigovergaande inveen. Dewaterstand isveelalhoog.
IY Agrondengeschiktvoorasperges
Hiertoebehorendehoogste endroogstegronden
vanhetzandlandschap.Hierop zijndemogelijkhedengering
doorhetdroogterisico.Openkeleplaatsen zijndezegrondenvoorgroente-enfruitteeltingebruik,dochdegroei
enopbrengsten zelfsinhetvochtige jaar1950zijnslecht«
Vantuinbouwgewassenzijnalleenaspergeseconomischverantwoord,anderegewassen,dieeenredelijkekansvan
slagenhebben,zijntabakenkersen (3rab.variëteiten).
G-roep0gronden,ongeschiktvoortuinbouw
DQoppervlaktevandezegrondenisgering.De
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strokenwaardezwareleeiulaag,weliswaaronregelmatig,doch
vaakzeerondiepvoorkomt,zijntotdezegroepgerekend,
nieropishetrisicotegroot.<->okbehorenhiertoeenkele
nattestroken,gelegenopdelaagsteplaatsenineanvallei.
Äencomplexnattezwarekleigrondeniseveneenshierbijingedeeld.
Integenstellingtotdezuivere zand-enkleigebieden,waargehelepercelentoteenzelfdebodemtypebehoren,komtdit.inovergangsgebieden zeldenvoor.Veelal
komendaarhoogteverschillenvoor,waarverschillenin
slibgehaltemeesamengaan.£>emogelijkheden zijnopdergelijkepercelengroot,doordateengedeeltegoedgeschikt
isvoorwinter-envroegevoorjaarsteelteneneenander
gedeeltespeciaalinaanmerkingkomtvoordezomergroenteteelt,terwijlbijgemengdebedrijfstypenopdehogergelegenvroegegrondenfruitgeplantkonworden.
Tuinbouwgewasseninhetkadervanhetkleineboerenprobleem
Totnutoeisspeciaalaandachtbesteedaanhet
tuinbouwbedrijfalszodanig,dochdaarnaastkomtinhet
karteringsgebiednogeenbelangrijkeoppervlaktetuinbouwgewassehvooralsonderdeelvanhetboerenbedrijf.Tijdens
hetveldwerkwerdenalsvoornaamstetuinbouwgewassen,welke
zondertuinbouwteeltvergunningverbouwdkunnenworden,
aangetroffendekleInfruitteelt,waarondervoornamelijk
aardbeien,enverderwitlofenasperges.Vanteeltendie
(wel)aaneenteeltvergunnlnggebondenzijn,werdenvooral
bonen,prei,knolselderij,spruit-enboerenkoolenverder
aangetroffen
appelenenperenaanplantingen/TInhetalgemeenvalthetop
datdegeschiktheidvandegrondnogteweinigdegewassen-
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keuzebepaalt,^emeesteoudereboomsaarden bevinden
zichoptevochtigegrondenenoptedrogegronden,terwijlertochvoldoendegrondmeteengunstigerwaterstand
voorhandenis.
Overigens ligtdeaardvanhetkleineboerenprobleemhierandersdanindezuivere zandgebieden,waar
devochtigegrondenvaakslechtseenkleinpercentage
vandetotalebedrijfsoppervlakteuitmaker ensoraszelfs
geheelontbreken,'indatgevalliggenallevochtigeen
zelfsooknog demindervochtigegrondeningras,omzoveelmogelijkveeaantekunnenhouden.Gaandezebedrijventotintensiveringover,dangeldtditvoornamelijk
hetproductievermakenderdrogeregronden.Indezestreek
komendergelijkebedrijvenpraktischnietvoor.Naast
zandgrondenbeschiktmenveelaloverlagerliggende
bastaard-envaakoverkleigronden.Hierdoorheeftmen
voordetuinbouwgewassen behoorlijkegoeciegrondenter
beschikking.Gewassen,diemeteendrogere grondtevreden
zijn,zoalstabak,kersenenbepaaldekruidangewassen
komenhierdanooknietvoor,terwijldeaspergeteelt
eveneensonbetekenendis.
Boomkwekerijgewassen
Hetsortimentvandeboomkwekerijgewassen is
geweldiguitgebreid.Deeisentieaandegrondgesteld
worden,zijnuiteenlopend.Ditisvanzelfsprekend,daar
ervooralleinNederland enzelfsverdaarbuitenvoorkomendegrondsoorten inhunverschillendevariaties,
plaatmateriaalgevraagdwordt.Hoebeterditopdekwekerijreeasaandetoekomstigeomstandigheden aangepast
is,hoegemakkelijkerdegroeiopdedefinitievestand-
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plaatshervatzalworden.Anderzijdszullendeboomkwekerijgewassendebestegroeivertonenopgronden,dieookvoorde
groente-enfruitteelthetbestgeschiktzijn.Opmindergeschiktegrondenisdegroeilangzamer,zodatdegewasseneen
ofmeerdere jarenlangeropdekwekerijmoetenblijven,wat
dekostprijsverhoogt,
iüenbelangrijkonderdeelvandeboomkwekerijvormen
dezaaibedden.Hiervoorzijngrondengewenst,v/elkegoedvocht
houdend zijn,dochwaarvandewinterwaterstand nietboven
50cmmagstjljgenenwelkegeenneigingtotkorst
vormingvertonen.Dezatttezandgrondenmeteengoedhumuspakketende
gewenstewaterstand zijnhiervoorhetbestgeschikt (type
13en14).Ookdeietsslibhoudendegrondenkomenernogwel
voorinaanmerking,daarhiervandebovengrondveelalweinig
ofgeenslibbevat.
Denatteretypenzijnvoorvelevochtminnendegewassen
alsAlnusglutinöseenPopulusspec,geschikt,-kennadeelis
datdeonkruidbestrijdingopdezegrondenmeermoeilijkheden
oplevertenhetlandinnattetijdensomsmoeilijkbegaanbaar
is.Drainagekanhierinbelangrijkeverbeteringgeven.
Landbouw
Hoeweldeklassificatiespeciaalbetrelckingheeftop
detuinbouw,kandezekaartookenigeinlichtingenverschaffer
omtrentdelandbouwkundigemogelijkheden.
Debestelandbouwgrondenvormendekleigronden,vooral
debeteretypen.Dezegrondenzijnuitstekendgeschiktvoor
desuikerbietenteelt,dieinditgewestzobelangrijkis,
mitsdenodigevruchtwisselingtoegepastwordt.Ditgaat
gemakkelijkdaardezegrondenvoorpraktischallelandbouwgewassengeschiktzijn.Naarmatedegr6ndslechtergewaar-

deerûwerd (hogerboaentype),nemendemogelijkhedenaf,
evenalsditvoordetuinbouwhetgeval is.
Tenopzichtevandeileigrondenhebbendezandgrondennetnadeel,datzijzwaarderebenestingenvragen,aan
verstuivingsgevaar blootstaan endegewassenkeuzeneerbeperktis.Bijdezandgrondenwordendemogelijkhedenvooral
bepaalddoordegrondwaterstand.Degrondenneteenwintergrondwaterstandvan50a60cm(type5)biedendegrootste
mogelijkheden,^aarzijzowelvoorbouw-alsgraslandgeschiktzijn,lenen zij.zichzea?goedvoorwisselbouwnet
kunstweide,waardoor eenruimerevruohtwisselingmogelijk
is.L'egrondenmeteenhogeregrondwaterstand (type2)zijn
hetbestegeschiktvoorgrasland.Doordeverbeterdeafwateringderlaatste jarenzijnerveeltotdittypebehorendegrondengescheurd enalsbouwland ingebruikgenomen.Voorwintergranenzijndezegrondenechterriskbnt.
Verderisdeopbrengst sterkafhankelijkvandeweersomstandigheden.Indrogezomerskunnendezegrondenrecordoogstenleveren,terwijldeopbrengstinnattejarenvaakverbenedenhetgemiddeldeblijft.
Dehogeregelegenzandgrondendieveelaleengeringe
watercapaciteithebben,vormenookvoordelandbouwde
minstproductievegronden.Degewassenkeuzeisbeperkt,.
terwijldeopbrengstdergewassen,diemeteenredelijke
kansvanslagenverbouwdkunnenv/orden,vooralindroge
jaren,belangrijkbijdieopbeteregrondentenachter
blijft.
Debastaardgrondenbiedenwatgroteremogelijkheden.
Dennadeelvandezegrondenisdatdegewassenhieropveelal
eenongelijkestandvertonen;Ditisvooralmeterwtenhet
geval..
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HoofdstukVI Enigebijzonderhedenoverdestreek
OudeenNieuweLanden
1.Buitenloos
Tegendehaveningangbestaatditgebieduitklei*
gronden,welketamelijkzwaarzijnenveelalrustenopveen,
datbijdetypen5en6somsreedsop60cmdieptevoorkomt.
Dediktevandeveenlaagwisseltsterkenissomsslechts
10a20cm.D eondergrondbestaatuitzand.Hierwordtmeest
zeggeveenenhoutveenaangetroffen.Heteersteisvaakslibhoudend.TenzuidenvanhetKaaistraatjekomtweinigklei
meervoor.
Deweginhetoostenligtgrotendeelsopeenzandrug,
metzeerweinigslibbijmenging.Tussendezerugendekleigrondenentennoordendaarvanliggenbastaardgronden,waarvanhetpakketbastaardgrond inderichtingvandeklei
veelaldikkerenslibhoudenderwordt.Dediktevarieert
veelaltussen45en80cm.Overhetopbrengenvanbietenslibwerdreedsgesproken.
Debodenigebruiks
vormisoverwegend bouw-enweiland.
Inhetzuidelijkgedeeltekwameencomplexboomkwekerijvoor,
datnugrotendeelsaandewoningbouwtenoffer isgevallen,
enkelepercelendiemetbietensiibopgehoogd zijn,zijnvoor
groenteteelt ingebruik,terwijlerookeenoudereboomgaard
opvoorkomt.Verder zijnerookenkelepercelenbastaardgrond eneenperceel zandgrond voordegroenteteelt ingebruikmetbehoorlijkresultaat.
Inhetuiterstenoordwestenbevindtzicheenvervallen
batterij,terwijlinhetnoordoostenlangsdeWegeenperoeel
voorkomt,datopvaltdoorzijnhooghumusgehalte.Dedikte
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vanditpakkethumeuzegrondisplaatselijkmeerdan125
cm.Ookaandeanderezijdevandeweg zetzichditvoort;
daa3jwerdtevensveelpuinaangetroffen.Doorhetdikke
humeuzepakketzijnditgoedepercelen.Inhoeverrehet
voorkomenvanpuinhieraanafbreukdoet,kondooronsniet
nagegaanworden.
Deafwatering islangetijdonvoldoendegeweest,dodo
isnubelangrijkverbeterd.£engrootbezwaarblijftde
belangrijkehoeveelheidrioolwaterwelkehiergeloosdwordt»
2.GroteZilverenHoekmetOudelandscheGorzen
Ditgebiedkomtwatdebodemgesteldheid endebodemgebruiksvormbetreftovereenmet^ultenloos.Alleenbevindendekleigrondenzichhierinhetnoordenenhetzand,
datoverhetgeheelgenomenwatslibhoudenderis,inhet
zuiden.TenoostenvandeBoutwegloopteenietshogererug
innoordoostelijkerichtingmetaanbeidezijdenkleigronden,welkesomswat©verstoven zijnmet zand.Dekleigrondenind@OudelandscheGorzen zijnoverwegendvanprima
kwaliteit»Langsdedijkzijnzijveelalwatzwaarder,waardoorzijmoeilijkertebewerken zijnenvoorenkeleteelten
zoalsb.v.vlas,watmindergeschiktzijn.Overwegendzijn
hetechtervanbovennaarbenedengeleidelijkzandigerwordendegronden (K2), ôiesomsoppl.m.1meterwatgelaagd
worden (K2|)*^eveen-ofzandondergrondkonnergensaangeboordworden.Dezegrondenmoetentotdezeergoedegrondengerekend,worden.Voorintensieveglasbedrijvenmet
druiven-entomaten-enkomkommercultuurb.v.zijnzij
uitstekendgeschikt,evenalsvoorIntensievefruitaanplantingen.TenzuidenvandeOudelandschedijkindeZilveren
Hoekkomtooknoggoedekleigrondvoor,dochhierkonde
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(wollegrasveen),vaakaangeboordworden.Indekerntegen
deOudelandsohedijkisditveelaldieperdan1meter,
dochzowelinwestelijke,zuidelijkeals'oostelijkerichtingkomendezelagensnelonhoog,-waardoordegemiddelde
land-entuinbouwkundigewaardevandegrondwatafneemt,
doordatdegewassenondiepermoetenwortelen,watbijde
huidige~aterstandhetdroogterisicodoettoenemen,"'elis
debovengrondopdezeplaatsenveelalwatzandiger,zodat
zijgemakkelijkertebewerkenzijn.
3«OverigegebiedvanOudeen^ieuwelanden (tennoordenvan
V/olvenatraatenMeerdijksestraatendespoorlijn)«
Hetnoordoostelijkgedeelte bestaatpraktischgeheel
uitzwaarderekalklozekleigrondmeteensomswat zandigebovengrond.Baarbenedenwordtdekleiveelalwatvenigeren
gaatoverinveen,somsreeds'oppl.m.50cm.Ookvandit
gebiedisdeafwateringlangetijd slechtgeweest,zodat
velepercelenalleeninaanmerkingkwamenvoorhooiland,
datbovendienslecht Arasdoorveelvoorkomenvanmoeraspaarde
staart.Ku.isdeafwateringbelangrijkverbeterd endebodemgebruiksvormoverwegend bouwland,aatechtervanmindere
kwaliteit isdandehierbovensrenoeiudekleigronden.
Hetoverigedeelbestae." uitzand-enbastaardgronden
netgemengdebedrijven,welkebovendienv/ataantuinbouw
doen.Enkeleouderetuinbouwbedrijven enboomkwekerijen
komenervoor.Decultuurtoestand ishierbeterendaarom
zijn âi'ze percelen indebesteklasseondergebracht.
4.Kalishoek(begrensddoorbebouwdekomvanOudenbosch,
WolvenstraatenMeerdijksestraat)
Ditgebiedwordtgrotendeels ingenomendoorboom-
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kwekerijen.Dezegrondenzijnvaakmeermalen3steken
(60a70cm)doorgespit,waardoordezelaagzeerhomogeen
is.Dekwaliteitwordtvoornamelijkbepaalddoordehoogt©ligging,Dezegrondenzijnveelmetcorapostbemesten
waarschijnlijkookmetschuimaarde,waardoordepHaande
hogekantis,wattotgevolgheeftdatrhododendronsslecht
groeienendeverschillende prunusvariëteiten chloroseverschijnselenvertonen.
5.Bosschendijk(tussenspoorlijnenBosschendijk)
DitgebiedbehoorttothetBrabantse zandlandschap
nietzandruggenendaartussendalenwelkegedeeltelijkopgevuld zijnmetneerofminderslibhoudendmateriaal.De
grofheidvandezandgrondenlooptnogaluiteen.Hethuneuze
dekisinditgebiedopderuggen betrekkelijkdun,v/atwaarschijnlijkmedeeengevolgisvanverstuiving.Hetrooien
vanboswellen,waardoorgroteopenterreinenontstaanzijn,
ishieraanwaarschijnlijknietvreemd.
6.ÖebiedtenzuidenvanBosschendijk (Lollestraten,Kapelstraat,Korentiend,'sBosscheLaagen•G-algestraat)
Inhetuiterste zuidenbevindt zicheenhogergelegenrugvanmatiggrofzandmeteenjongboserop.Plaatselijkkoneenvenigeondergrond aangeboordv/orden,hetgeen
eropwijst,datwijraetstuifzandtedoenhebben.
TenoostenvandeGeyzestr&atnabijdegrensvan
hetkarteringsgebiedwerdenenkelestukjesvuursteengevonden.Doordatheteenperceeloudbouwland betreft,is
hetmoeilijkorahierconclusiesuittetrekken,
Plaatselijkkomtop,maarvooralaanderandderruggenleembetrekkelijkondiepvoor.Somsiszijgeheeldoorde
bovengrondverwerkt,zodateenlenigzanddekopeenzandonda:
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grondontstaanis.Deoppervlaktedezerplekkenisechter
gering,dergelijkegebieden zijnergonregelmatig enhebben
daardoorveelaleengeringeland-entuinbouwkundigewaarde.
7.Gebiedtenzuidenvandespoorlijnentenwestenvande
wegOudenbotiCli-Eucphen
OokhierhettypischeBrabantse zandlandschapmet
bouwlandenepderugenengraslandindedalen,afgewisseld
metenkelepercelenboomkwekerijenenigegroenteteelt.
Plaatselijk ishetgolvendelandschapwatonregelmatig,
doordatereenleerolaaguitgegravenistenbehoevevan
desteenbakkerijen.
8.Gebiedtenzuidenvandev/egüudenbosch-Oud-G-astel
Ditgebiedbehoortgrotendeelstotdegemeente
Oud-Gastel.Eengrootgedeelteervanwordtingenomendoor
fijneenfijnlemigezandgroncen,waardoordekwaliteit
gunstigafsteekttegenoverhetoverigezandgebied.
°ïnhetachterliggende gebiedteontwatereniseen
afwateringsvaartgegravendievooreengrootgedeeltedoor
hogegrondenvoert,zodatdaarhetwaterpeilvandezevaart
t.o.v.hetmaaiveld4a5meterbedraagt.EetgevolghiervanIsdatdeomliggendefijnlemigegrondenindewinter
behoorlijkvochtigzijn,dochindezomeraandroogtelijdenC'eproductiviteitvandezegrondenisafgenomen.Vroeger
iserveelhakhouteultuurgeweest,welkeookinhetoverige
gedeeltevanhetkarteringsgebiedplaatselijkwelvoorkwam.
Nu iszijnagenoegverdwenen.
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9.Gebied,tenwestenvandeHaven
BitgebiedkomtovereenmetBuitenloos:Kleigronden,
tegendeMarkendehaveningangnaarhetWestenuitwi^gend
overhetzand.Lanssûel^arkliggenzaveligegrondenwelke
inaanmerkin zouàenkomenvoortuinbouw.Ten zuidendaarvanisdebovengrondwatzwatrvoorditdoel,waardoorzij
betergeschikt zijnvoorfruitteelt.Onderlingisernog
verschildoordatdevenlgeondergrond langsdehaveningang
nietaangeboordkonv/orden,terwijldezeinwestelijkerichtinggeleidelijkhogerkomt.
Tegendehaven zijnenigeperoeienmetvuilnisopgehoogd,^ebovengrondheeftopdezeperceleneenmooie..bruine
kleureniswatzandiger.Doorhetgevaarvoorgeorekszlekten,welkeopdergelijkegrondenveelvuldigoptreden,
zijnzijtotklasseIIgerekend.
Tennoordenhiervanliggenenkelepercelen,v/elke
enigszinsopgehoogd zijnmetbietenslib.Devruchtbaarheid
hiervan isechternietsterkbeïnvloed endaaromzijnzij
nietafzonderlijkaangegeven,behoudenseenkleinperceeltje.
TegendewegvanOudenboschnaarOud-Gastelligthet
Gyoenewiel.Indeonmiddellijkenabijheiddaarvanliggen
bastaardgrondenwelkevooreengrootgedeelte zeernatzijn
enonlandvormen.Enkelestukkenzijnincultuurgebracht.
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SAMB1NVATTING
a.Hetzandgebiedvertoontdetypischekenmerkenvanhet
Brabantselandschap,d.w.z.hetiseengolvend terrein
metbouwlandopderuggenengrasland indédalen.
b.Degrofheidderzandgrondenopderuggenlooptsterkuiteen,
c.Praktischhetgehelekarteringsgebied isreedseeuwenlang
incultuur,waardoor bijnaallegrondeneendonkerehumeuze
bovengrondbezittenvan4-0à60cm.
d.Inhetnoordelijk gedeeltevanhetkarteringsgebied liggen
prachtigeklei-enzavelgrondenmet eenhogecultuurwaarde.
e.Doordevestigingvanintensievebedrijfsvormenwaaronder
vooraldeboomkwekerij,zijnervooralrondomdebebouwde
komgrondenontstaandieineenuitstekendecultuurtoestandverkeren.
f.Degrondenbinnenditkarteringsgebiedmoetengrotendeels
totdegoede-cultuurgrondengerekendworden,waarvanvele
percelengeschiktofgeschikttemakenzijnvoortuinbouw.
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