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Voorlopigrapportbetreffendedebodeiakaartvaneengedeelte
vande.gemeentenGudenbosehenOud-Gastel

HoofdstukI«Inleiding

par.1Begrenzing•vanhetkarteringsgebied
Hetgekarteerd©gebiedbevindtzichinhet
zuidwestelijkgedeeltevandegemeenteOudenbosehmeteen
aangrenzende:strookgrond behorendetotdegemeenteOudGastel,Degrenzenwerdenhoofdzakelijkgevorraddoormeer
ofminderbelangrijk©wegen.DezuidoostgrenswordtgevormddoordewegvanOudenboschnaarRucphentotdegemeentegrensbijBossehenhoofd.Dezegrenswordtgevolgd inzuidelijkerichting.DezuidgrensIstevensgemeentegrenstussenOudenboöohenOud-GastelenwordtgevoraddoordeWilieka
Joostenstraat,eengedeeltevandeGalgenstraatenhetJan
DennenstraatjeenHeistraatje (vroegerHekelstraatÎ,langs
pereeelsgrenzendoorgetrokkentotaandeieperstraat.De
west*ennoordgrenswordtgevormd doordePeperstreet,een
gedeeltevandeHieuweWegendeHeinsbergschestraat,aie
aansluitopdewegnaarKucphen.
Verderwordthetgebieddoorsnedendoorde
spoorlijnBoozendaal-Dordrecht.
par.SDoelvanhetonderzoek
Hetdoelvanhetonderzoekwasomdegrond
endedaarinvoorkomendelagentebestuderen,inverbandmet

hun land- en tuinbouwkundige waarde.
Doordat het verschil tussen zomer- en wintorslootwaterstand en c.edaarmee nin of neer corresponderende
grondwaterstand nogal groot i s , is bij ait onderzoek vooral
gelet O Pde omstandigheden die hierop van invloed zijn en op
de z.g. wetercapaciteit van de gron:;.
par. 3Methode van onderzoek
het onderzot'}:werd verricht net behulp van
een grondboor,waarmee de grond tot op oen diepte van 1.25
m beoordeeld kon v/orden.
In verband met het bovenomschreven doel werd
speciaal gelet op :
1. de korrelgrootte van het zand
2. de waterbeweging in de grond
3. de dikte, aard en samenstelling van de umeuze bovengrond
4. het voorkomen van leemlagen en vaste banken
Deze gegevens werden net behulp van symbolen
op veldkaartjes aangegeven, waaruit later de bodemkaart werd
samengesteld.

^oordstuk II Het landschap
p a r iAlgemeen overzicht
liet gebied is gekenmerkt door tamelijk grote
hoogteverschillen. Volgens de topografische kaarten konen er
hoogten voor dia 5.6 raplus N.n.P liggen en laagten die 1.1 ra
plus lï.ij.r.liggen,wat reeds een hoogteverschil van 4.5 m
gee.*,t»
Da hoogten hebben veelal oen zware leemlaag
in de ondergrond, die plaatselijk ondieper dan 1.25 m bene-
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denlietEiaai
veldvoorkomt.Deliggingvandezelagen(bolofschoteivormig)isvangroteinvloedopdeont-enafwateringvandezehoogten.Kierdoorkomt'hetdatsommigepercelenopdehoogteninhetvoorjaarveellangernatblijven
deneenperceelernaast,datsomsmeterslagergelegeniß.
Opdezelagenligtveelaltamelijkgrofzand,dekzandgenoemd,datineengrootgedeeltevanhetkarteringsgebied
debovencrondvormt (dekernvanhetgebied).
Inhetwesteneneensmallestrookinhet
oostenligthieropeendekfijnerzand,voortaan zandgenoemd,
terwijl'inhetuiterstezuidwestenfijnlenigzandaande
oppervlaktevoorkont.
Waarschijnlijkdoorafspoelingenafwaaiing
kontplaatselijknognaarêdOa30cagrondbovendeleemlaag
voor,waarbijveelalenigeleemdoordebovengrondisgewerkt,zodatdezetamelijkzwaaris. .
Tussendehoogtenbevindenzichlaagtennet'
eenlangzaam,naarhetmiddenafbellendeamdondergrondtwaarinnogVelerestenvanboosMortelsvoorkomen.Doorreductie
vandezeorganischerestenisdezelaagveelalminofneer
blauwgekleurd.Dezedalenzijnverderopgevuldneteenvaak
naarhetaiddendikker?rardendpakketneerofminderslib*
houdendzand,netopdelaagsteplekkenvaakvenigeofveenlagen.
par. ZBegroeiing
!>evroegerebegroeiingheeftinsterkeiaate
zijninvloedopdekleurvanhetzanddoengelden.Opde
hoogtenwordenheidepodzolprofielennaastbruin-engrijsachtigebosjjrofielenaangetroffen.A3laagtendroegenmeer
eenmoerasvegetatienetveelelzen.Doorperiodiekewater-
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overlastishierneerhumusgevornd,zodathethurausgehalte
hierhoger isendeboderalagendonkerdervankleurzijn.
par.3Menselijke beïnvloeding
Hetgekarteerdegebiedis,integenstellingmet
velegebieden in.deomgeving,reedseeuwenincultuur.Delaagtendiendenvoorgraslandendehoogtenvoorbouwland.Demest
uitdepotstallen (riengselvanvasteenvloeibareuitwerpselen'
vanhetvee,heideplaggenen/ofbosstrooisel,uitgegravenzand
enz.),vjerdopdeakkersgebrachtoradevruchtbaarheid teverhogen.Totdatdekunstmestalgemeeninganggevondenhad,ismen
hiermeedoorgegaan.Velegronden,vooraldeoudstebouwlanden,
zijnhierdoor belangrijkopgehoogd.Laterisooknogalwat
compostaangewend.Veleschervenindebovengrondwijzenhierop.
Yelepercelenzijnlangetijdingebruikgeweest
voorhakhoutcultuur,watvaakeenminofmeeronregelmatige
kleurindegrondheeftachtergelaten.
Behalvevoorbouw-engraslandkwamenlater
enkelepercelenvoorboomkwekerij,groente-enfruitteelten
volkstuintjesingebruik,v/aarbijveelalmeerorganischemeststoffenaangewend onmeeringrijpendegre..nabewerkingenworden
toegepast.
^oorditalles bezittendegrondenopdehogecelen
eenveelaldonkerebovengrondvan4-0a50ci»dikte.Dekleur
hiervanwisseltenisafhankelijkvandevroegerebegroeiing,
dobode
mgebruiksvornendesoortvenbemesting,«aarveelcoirrostaang%sndis,ziendegrondenb.v.zwartterwijlopplaatsenwaarerveelloodzanddoorgeriangdis,degrondslechts
ietsdonkergrijs in.Ookmeer bruinekleurenkomenvoor.
Indelaagtenkonenpraktischgeenbruinegronden
voor,coenneer"zwarteendonkergrijzekleuren.
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$nderdebovengrondopdehogedelenvolgtdan
neestal.-eenlaagbruinzand»naarbenedenveelalsnellichtervan
kleurwordendenovergaandingeelwitofwitzand.
Sindsdeontwateringderlaagtenverbeterdisen
dezegrondennietineeronderwaterkomen,vindtmenhierook
bouwlanden,zodatdemogelijkhedendezergrondenvergrootzijn.
PlaatselijkwaardaafwateringsvaartdooreenhooggebiedgegravenisCwestgrensderkaart),heeftditverdrogingindehand
gewerkt.Openkeleplaatsenzijnhogeregrondenverlaagddoorhet
uitgravenvaneenlaagzand,waarbijsoashumeuszandisafgegravenzodathetperceelnutamelijkschraalis.

HoofdstukIIIDebodenikaart
Bijdesamenstellingvandebodeakaartisgetrachtomdehoogtenenlaagtenzogoedmogelijkuittelaten
komen.Haardekorrelgrootte zijndehogegrondeningedeeldinï
a.tamelijkgrovezandgronden (synbooï0-10)
b.zandgronden(symbool10-30}
c.leiaigeofslibhoudendeovergangsgronden (symbool(ÂÎ^Q-SO)
d.fijnlenigezandgronden(symbool30-40)
e.grondenmet eenstorendeleealaag^SOcm(aymbèol40-50)
Metdezeindelingnaarkorrolgroottehangenvele
anderefactorensamen»Naarmatedekorrelgroott© afneemt,wardt
dewateroapacitéitgroter,dedoorlatendheidminder,decapillaire
stijghoogtegroter,laaardesnelheidvanopstijginggeringer,het
gevaarvanverstuivingkleiner.Opdeselfdewijzezijnookdelagegrondennaarslibgehalteonderscheiden Î
a.tamelijkgrovezandgronden (symboolW0-10)
b.tamelijkgrovezandgrondenmetslibhoudendelaaginboven-of
•ondergrond (synboolWlö-ao)
c*slifehoudendtamelijkgrofzandmetzwaarderelaagindeonder-
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grond (synboolW20-30)
d.slibhoudendtamelijkgrofzandiaatzwarelaaginde
ondergrond (sysboolIf30-40)
Evonalf.bijdehogegronden,neemtdezvaarte
dezer (gronden,toenaamatehetsymbooleijfer(tientallen)hoger
wordt.Behalvehetslibpereentage,neemtdoorgaansookhet
huMuspercentagetoevooralvandeondergrond enbevindtde
zandondergrondzichdier-er(sonsdieperdan125 en).
öpdeovergangnaardezandondergrond bevindt
zichin elaagstegedeeltenveen,datnaardehoogtengeleidelijkminderliuiieusenslibhoudenderwordt.Dezeslibhoudende
laagzetzicheoastotderandvanhethoge.gebiedvoort,waar
zijdanbedekt ismeteenraeerbruingekleurdïdestdek ( A 2 0 - 3 Ö ) .
Behalvenaarkorrelgrootte zijndegronden
ingedeeldnaardewaterstand,waarbijinaannerkinggenoraen
moetworden,daterbehoorlijkverschilistussenzoner-en
v/interstand«
Onineenbepaaldseizoendegedragingenvan
hetgrondwater tebepalenstaanechterenkelehulpmiddelen
terbeschikking,n.1.:
1.dedieptevangebleektzand
£.hetvoorkokenvangrondwaterafzettingen (gleyversohijnselen
genoemd)neestelindevormvan Ijzerafzettingen(roestvlekkeneonereticsenz.)
3«dewaterstandtijdensdeopname
Met behulpvandezemiddelenisdevolgende
indelingge-naakt:
Zeervochtigegrondenmetgebleekt zanden/ofgrondwaterafzettingen<45era -synbooi2
Vochtigegrondenroetgebleekt zandon/ofgrondwateraf
zettingen
<60cm

-syribool3
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Matigvochtigegrondennetgebleekten/ofgrondv/ater
af
zettingen
JC75om -symbool4
Tamelijkdrogegrondenrastgebleektzanden/ofgrondwaterafzettingen<£100om -symbool5
Dezeindelinghoudtvooralvorbandnetlandentuinbouwkundigemogelijkheden.Inhetalgemeenzijndegrondenaangegevenmetsymbool2,hetbestegeschiktvoorgrasland
enzoiaergroenteteelt»hoeweldoordebetereontwateringdemogelijkheden belangrijkgrotergewordenzijn.
Devochtigegronden(3)zijnovergangsgronden
metdegrootstemogelijkheden,n.1»wisselbouw{kunstweide)t
fruitteelt,(vroege)groenteteelt.
-Dematigvochtigegronden(4)hebbenweerbeperkt©isogelijknedendaarhetdroogterisieotoeneemt.
Dit_eldtinsterkerematevoordetamelijk
drogegronden (5).Doorhetvoorkomenvanleemlagenishetverbandtussendetopografischehoogteliggingondewintergrondwaterstandvaakvertezoeken.Dewaardevaneengrondmeteen
leenlaagneteenzelfdegrondwaterstand alseentopografisch"
lagergelegen;*;rondisveelalbelangrijkminderinv/aarde,doordathetverschiltussenzoner-enwinterwaterstand zoveelgrotey
is»terwijlnaarmatedeleemlaaghogervoorkomt,debewortelingsdiepteafneent.Opdebodemkaartisdaaromopplaatsenwaar
eenleemlaagaangeboordwerd,dediepteervanaangegeven.
Verderisnogeenindelinggemaaktnaardikte
vanhethumeuzedek.Tevensisaardensamenstellingvanhet
huirmsdekbeoordeeld,dochdeverschillenzijn nietzosprekend
enooknietgemakkelijkijadezekaartteverwerken«Hetbelang"
rijksteverschilisv/el aangegevenwanthieropisdeindeling
inhogereenlageregrondengebaseerd,waarbijeerstgenoemde
grondenmeerbruinendelaatstezwarterzijn.
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D©grondenmethetlaagstelixiiauspercentage
vormenveelaldevroegerehakhoutperoelen,dievooralinhet
Oud-Gastelsegedeeltevoorkomen.Debesthumeuzegrondenvormendeouderetuingrondenendegrondenwaaropveelnetcompost
gewerktis.Dediktevanhethumeuzedekisalsvolgtaangegeven:
A 0-25ca
B25-50om
C50-75cm
D75-100'om
Hetverschilindiktehoudtvooralverbandnet
deinvloedvandebegroeiingopdeondergrond.Opplaatsen
waarzichonderhet|aestdekeenheidepodzolprofielbevindt,is
delaagveelalhetdiks-t.^edunstelagenkonenveelalaande
randvandelaagtenvoor,v/aarhetzwartedekvaakdirectop
deoveranderdezandondergrondrust.Verderhetdalin,komt
deonveranderde (witte}zandondergrondsteedsdieper,soms
dieperdan125cm. ÛQ plaatsenwaarzicheenveenlaaginde
ondergrondbevindt,zijnmetW aangegeven.Beoppervlakteervanisbeperkt.
par.2Peprofieldoorsnede

•

Orahethierbeschreveneteverduidelijkenis
eenprofieldoorsnedevervaardigdwaaropveelvandevoorkoi-iönae
bodeiutypenuitgebeeld staantoteendieptevan165ca.
Dehorizontaleschaalis1:1000,deverticale
schaalis1:20..
Doorditverschilinhorizontaleenverticale
schaalwordendehoogteverschillenenigszinsoverdrevenvoorgesteld.H©thoogteverschiltussenhoogsteerorlaagstepuntbedraagtpl.m.185ca.Tenopzicht©vanH.A.r.resp.plus4.50en

-9plusS,65,Opdezeprofieldoorsnedewordteenoverzichtgegevenvan:
a.deopbouwvanhetlandschap
b.deinvloedvandebegroeiingopdegrond
c.dehoogtelig-ing
d.dewaterhuishouding
ad.a.deopbouwvanhetlandschap
Dsbeäisbestaatoveraluitongekleurdmatig
grofzandneteenenkel laagjegrofzandengeheellinks
eenietsïmneuslaagjetengevolgevanvroegerebegroeiing«
Plaatselijkbevindtsicheendunleembandjedochdezware
leeralaagdieeldersvaakwordtaangeboord,werdhierniet
bereikt»Hechtsbevindtzichopdetamelijkgrofzanti.igeonder'
grondfijnerdel-zandmeteengeleidelijkovergangertussen*
Hetdalisopgevuld'respectievelijkmatlenig©nfijnzand,
veen,venig (kazig)zand,käsigeenhumeuzeleen,zwart min
ofsieerveniglenigzandeneenbovengrondvanminofaeer
slibhoudendaand.
ad,b.invloedvandebegroeiingophetprofiel
Koev/olopdeboderakaartslechts 2onderscheidingengemaaktzijn,blijkt %ieldatervariatiegenoegis.
Geheelrechtsbevindtzichonderhetlaestdekeenheidepod?;ol~
profielmeteengebrokenkoffiebaiik»Kaarlinksneemtdeheideinvloed snelafendoethetgeheelaaneenvroegerebos«
begroeiingdenken.Danvolgtdelaagtemet&rarteprofielen
veroorzaaktdoorwateroverlastende-daarbijbehorendevegetatie«Linkskosende-verschillendeboringennietergovereen,hoeweldeuiterstendichterbijelkaarliggendanbij
d#hoogteaand©rechterzijde.Metlettersiser'onderaangegevenwelkebegroelingskleurenhetprofielvertonen.Zo
doethetö.v.denkenaanhakhoutcultuur.
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aß.c.dehoogteligging
Hieroverwerdreedsinhetbeginvandeze
paragraafgeschreven.Resttevermeldendatdeglooiing
linksveelgeleidelijkerverlooptdanrechtszonderdot
leemlagenhieropinvloeduitoefenen.
ad.d,dewaterhuishouding
Opdeprofieldoorsnadeiaaangegeven:
1.de'dieptewaarop-deeerstegrondivaterafzettingen(gleyverschijnselen)geconstateerdwerden(-+-*-•)
E.degrondwaterstranddieopdedagderopnamegold (9Mrt.)
Degrondwaterafzettingendaterennoguitde
tijdvoordeontwateringbetergeregeldwas.Nubehoeftde
Grondwaterstandnietmeertothetmaaiveld testijgen,ondathetnunogelijkisonslechtdoorlatendegronden te
draineren,v/aardoordewateroverlastafgevoerdkanworden.
Doordatdeafwateringvandehogeendelagegrondenafzonderlijkgeschiedtmetverschillend peil,ziet nen ßeen vloeiendelijnindegrondwaterstand.Het zohoognogelijkhouden
vandegrondwaterstand indehogegrondenrioetzoveel
nogelijkbevorderdv/orden,daarerpraktischgeenwortels
inhetongekleurde,tamelijk ,rovezanddoordringen.
Hetsymboolwaarmee'cieprofielenopde
bodemkaartstaanaangegevenisterplaatsevandeboringen
vermeld,terwijldeinvloedvandevroegerebegroeiinger,
voorzoverHogelijk,aantoegevoegd is (lettersonderde
symbolen).
Hoofdstukiy
par.1Welkeeisenstellendegewassenaandeboden?
Inhetgekarteerdegebiedtreftmenaan:
bouwland,grasland,enkelepercelenbooxakwekerijgewassen,

-11enig©tuinderijmetfruitteeltenvolkstuintjes.Deeisenvan
dezeverschillendebedrijfsvormenlopenenigszinsuiteen,doch
hebbenooki?ataetelkaargemeen.
Zijverlangenb.v.eenzoconstantmogelijke
•waterstand»Sindsdebetereafwateringiserveelverbeterd,doch
doordehogeliggingt.o.v.H.AP.lshetniet
feogelijk
omde
grondwaterstandgedurendezomermaandenopdehogeregrondente
handhaven.Bijdergelijkegrondenwaarvandegrondwaterstandin
hetdrogejaargetijdebelangrijkdaalt,isdewatercapaciteit
vandebewortelingszonezeerbelangrijk.Devers'Irillonin
grondwaterbewegingendefactorendievaninvloedz!4nopde
wateroapaciteitvorsendaaromdebasiswaaropdebodemkaartis
samengesteld.
Bijdewaardebepalingvangrondenwordtervan
uitgegaandatgrondenwaaropeenzogrootmogelijkaantalverschillendegewassenraetsuccesverbouwdkunnenworden,debeste
zijn,daarhieropd©mogelijkhedenhetgrootsteendebedrijfsrisico^hetkleinstzijn.Inzandgebiedenmeteenvariabele
grondwaterstand;zijn.ditgrondendieindewinternetniette
nat zijn«Ditblijkengrondentezijnmet.eenwintergrondwaterstandvanpi.ra.50om.Maarmatedezewaterstandlageris,neemt.
hetrisicovanmeerofmindersterkeverdrogingtijdensdroge,
perioden,toe.lomdewinterwaterstandhoger,danisdegrond ,,
inhetvoorjaartelangnat,zodatdegewassenkéuzebeperktia.
Meestalheeftsenopdezegrondendaarorojgrasland.
Hoofdstuk¥Detulnbouwklasalflcatiekaart»
par.1Detuinbouwkundigewaarde
Bijdezetuinbouwklassificatieisuitgegaanvén
degroenten--enfruitteelt.
Irisonderscheidgemaaktin;
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a.geschiktheid-voorgroentenenf
mit (geaengdbedrijf)
b.geschiktheidvoorgroenteteelt
c.geschiktheidvoorfruitteelt
a.geschiktheidvoorspecialecultures
Dezeindelinghoudtvoornamelijkverband
netgrondv/aterstandsverschillen.Grondenop-deboderakaart
aangegevenmethetsymbool3(grondwaterefzettingentussen
45en60on),koneninmeerofminderenateinaanmerking...
voorhetondera.genoemdebedrijfstype,denatteregronden
(2)voorgroenteteeltondedrogere (4)voorfruitteelt).
Hebbendezelaatsteeendunhuneusdekofzijnzijnog
droger (5)dankomenzijinaanmerkingvooraspergeteelt,
dochvooranderegewassen.wordthetrisicotegroot.
Dochbehalvedegrondwaterstand zijn
er
noganderefactorendievaninvloedzijnop
dekwaliteit
vandegrond,daaromzijndeklassena,b*«ncweeronder
tebrengeninZgroepen,n.1.grondendieresp.goed,
matigenzeerDAtiggeschikt voordatbepaaldebedrijfstype.Tesaraennetgroepdkomenwijzoaan10klassen,n.l.i
Klasse

I.Goedgeschiktvoorgroentenenfruit

f*

JJ

M

11

III. "
"

Y

" V I .

»
"

"

»f

" fruit

IV.Geschiktvoorgroentenenfruit

•ft

*'

tl

rf

«j

"

"

tt

fruit

VII. Heel Hiatig geschikt voor groenten en fmiit
VIII

**

IX. »

n

•» .•

"
»

n

XA. G-eschiktvoorasperges

"

0

tf

n

» fruit

Ongeschiktvoorgroentenenfimit.
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Primatuingronden behorendetotdaklassen
I»IIenIIIkomeninditgebiedpraktischnietvoor.Hiertoe
wordengerekenddeoudetuingronden»waarvandebovengrond
doorjaren,soms©eimenlange,bewerkingenbemestingin
vruchtbaretuinaard©veranderd isenrustopeengoedeondergrond.£en©tukjedatdithetmeestbenadert,vormthet
totHssoaIIgerekendeperceeltjeinhetnoordoostelijkdeel
vanhetgebied,hoewelhiervandeafwateringnogverbeterd
moet'isordenen/depHwaarschijnlijktehoogis.Anderzijds

/•

behorenhiertoegrondenmeteengoed©profielopbouw,dieheirj?
Idealeprofieltyp©hetmeestbenadert.Hiertoebehoorthet
totklasseIgerekendestukjeopdeHeinsberg,dattot.120cm
diepteuitlemigzandbestaat,zonderstorendelagen,meteen
•laooiehumeuzebovengrond.Degeschikt©gronden (klasseIV,
V t¥1)komenovereengroteoppervlaktevoor.KlasseIVen¥1
bevindenzichvooralopdeplaatsenwaarhetfijneredekzand
opdehoogtenvoorkost,terwijlklasseV in.d©laagtenvoorkomt,daar,waardegronddoorhaarvochtigkarakter,voorde
fruitteeltminder-geschiktla,dochvoordegroenteteelt
vooralinde.zomermaandenin ®W®ètls±ù.gkomt.
m totklasseVII,VIIIenIXbehorendegrondenvertonensterkeregebreken,diehenvoorhetbetreffende
bedrijfstypemindergeschiktmaken,b.v,geringerewateroapaciteitvandehogeregrondenenhetvoorkomenvanzwarela-..genin•denattegronden.DeklassenVIIenIXkomenvooral
vooropd®tamelijkgrofzandigehoogten»terwijldegronden
.behorendetotklasseVIIIdelaagstegrondenvormen,met'een
zwarelaagvaakrustendopveenindeondergrond.Debovengrondhiervanioveelalgemakkelijkte bemerken,

-14terwljldoordrainagedeontwatering beterkanmorden,
behalveopplaatsenwaardeTeenlaasondiepvoorkomt.
kegrondenbehorendetotklasseXAhebbenvoor
hetvestigenvanecutuinbouwbedrijfeentegrootdroogterisico,dochvormenvoordeespergeteeltseergeschikte

.g v

gronden;dogewassenkeuzeopdezegrondenisevenwelzeer
beperkt.

\;
Degrondennotoei/swareloenleagondieperdan60era

(deciioptewisseltoverigensnogal)zijndaardoorvoordetuinbouwtewisselvallig.Iloatselijkbevindtdoleenlaagzienreeds'
op 20 a SOd u ^emgronddieslechtstotîiOa50envoorbe—
wortelinggeschikti:,,kontvoor fruitteeltniet inaanmerking
enhetrisicovoorgroenteteeltiseveneensgroot.Metdetot
klasseXbehorendegronden,vornenzijdewinstwaardevolle
gronden inditgebied.
Binnendezeklassenkomennogverschillenvoor
b.v.inkorrolgrootte(zieboàe.mkaart).Inhetalgemeenkan
gezegdworden,datnaarmatehetzand-losserengroverwordt,
degrondenvroegerzijn,wma.w.degewassen sullenhierop
inhetvoorjaarvroegertotontwikkeling komen,watvaek
financieelvoordeligisentevensdemogelijkheidbiedto;,,
fieteen2eteeltvroegeraantevangen.Tegenoverdezevoordelenstaanooknetelen.Dekansopverstuivingneemttoe,
terwijldegrond ookschralerwordt,'waardoorzwaardere oemeotingennodig sijr>.Ookneemthetüroogterlsiootoe,doordatdewatercapaciteitkleinerwordt.
Behalvedotdegewassenlateroogstbaarzijn,
naarmatehetzandfij-;eren/oflenigerofslihhoudenderworet,
ntemtookdekensogverslempingderboven.;.rondwattoe,
watveelvuldiglosmakenderbovengrondnoodzakelijkmaakt.
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Hethangtduovanhettevestigenbedrijfstypeaf,aan
vrelke :i'ondbinneneenbepaaldeklassedevoorkeurmoetworden
gegeven.
Doordatopeenzelfdeperceelvaakmeerder©klassen
voorkonen,nemendemogelijkhedentoeenkanvaakvoorvele
gewassenderarestgeschiktegrondgevondenworden.
par.2Landbouwkundige'./aarde
Voorwatdelandbouwkundigewaardebetreft,noet
inaanmerkingworden5enonen,datallegrondenzandgronden
zijn,dieduszwarebemestingen behoeven,evenalsbijde
tuinbouv,neemtdegewassenkeuzeaf,naarmatehetzandgroverwprdtendewaterstanddaalt,terwijl.zelfsdiegewassenwelkenoggeschiktzijn,vooralindrogejareneen
belangrijklagereopbrengstgevendanopdebeteregronden.
Svenalsbijdetuinbouv;konendegrondenmetgrondwaterafzettingentussen45en60om(3)inaanmerkingvoorgemengd
bedrijf(bouwland incombinatiemetkunstweide)eneventueel
enkeletuinbouwteelten,zoalsdezehieralsonderdeelvanhet
boerenbedrijfvoorkonen,b»v.aarâbelen,frambozen,bessenen
tabak, be natteregronden (£}lenen zichminderhiervoor,
doordat b.v.deteeltvanwintergranenriskanterwordt,terwijl
innatte jarendeopbrengstvanvelezonergewasseneveneens
tegenkanvallen.
% j d e hogeregrondenneemthetdroogterisicotoe.
Voorgraslandisditlendnietmeergeschikt.Deteeltvan
aardbeien,frambozenenbessenwordtdoorhet droogterisico
uiterstriskant.Aspergesen-kersenbiedendannogdemeeste
kans'vanslagen.
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CONÇUJSXE.
1.Beinditkarteringsgebiedvoorkomendegronden zijnreeds
eeuwenlangalscultuurgrond ingebruik,-waardoorzijeen
behoorlijkehuaeuaebovengrondbezittenvan40a50on.
2. DG profielopbouwis,veelalgoed,dochlietisvoornamelijkdegrondwaterstand,v/elkehierdebelangrijkste
vruchtbaarheidsfactorvormt.
3»Doordeverbeterdeafwatering zijndelaaggelegengrondenbelangrijkincultuurwaardegestegen.
4«uitgesprokenslechtegrondenkoneninhetkarteringsgebiednietvoor.
5.Deminstwaardevollegronden,zowelvoorland-als
tuinbouw,vorraendedrogegrondenneteondunnehumeuze
bovengrond (klasse IA uninmindere.mateIX)ende
grondenmeteenzwareleemlaag,ondieperdan60cm.
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