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Dit rapportishetvierdedeelvanhettotale rapport
vanhetbodemonderzoek,datinopdrachtvanhetGemeentebestuurvanUtrecht,ronddeze stadwerduitgevoerd.Het
onderzoek betreftdeinafbeelding 1aangegevengebieden
C enE,welkegeheeluit rivierkleigrondenbestaan enoostelijk enzuid-oostelijk vandestad zijngelegen.
Hetdoelvanhetonderzoekv/asgelijkaandat vande
gebiedenAenF.De gesteldevragenluidden:
Y."aarkunnenv;ijkpark,buurtpark,groenstroken,volkstuinen,sportvelden, speelterreinen ensingelshet beste
worden geprojecteerd?Volgenuitdebodemgesteldheid aanwijzingenvoordeloopvandewegenen rioolleidingen? Zijner
bepaalde::;plaatsenaan tev/ijzen,dieinhetbijzondergeschikt zijnvoorhoogbouw resp.laagbouw?Opwelkeplaatsen
ispaalfunderingnodig?voorop staat steedsdevraagnaarde
geschiktheidvandeze grondenvoorde tuinbouw.Eveneens
wordt belang gesteld indekwaliteitvandegrond inhetalgemeen.
Dit rapportmetbijlagen bevatde resultatenvanhet
bodenkundig onderzoek ingesteld indegebiedenCenE.Het
onderzoekwerduitgevoerd doorIr3.vanHeuveln,assistent
aandeLandbouwhogeschool,afd.Geologie enRegionalebodemkunde, thansbodenkundigebijdeStichting voorBodenkartering endeheerB.H.Gteeghs,
terteerder
bijdeftichting
voorBodenkartering teWageningen.Beidenvaren voordien
werkzaambijhetbodemonderzoek vanhet rivierkleigebied
vandeKromme Rijn,dato.l.v.IrK.J.HoeksernadoorstudentenvandeLandbouwhogeschool wordtbestudeerd.Deervaringenbijdezeonderzoekingen opgedaan,kondenaandit
onderzoekdienstbaarwordengemaakt.
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Hetonderzoek vondplaatsinheteerstehalfjaar1952.
Hethad eengedetailleerd karakter.Erwerdenca5waarnemingenperhagedaan.
Allerleigegevens,zoalsbeschrijvingenvandeonderscheiden boderaeenheden,diereedsindeelIIofIIIvanhet
rapport zijnvermeld,zijnhiernietherhaald,zodatafen
toedusnaardeze rapportenverv;ezenwordt.
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Stroomruggrond.

Sb

Stroombeddinggrond.

K

Komgrond.

Kv

Komklei metveenindeondergrond.
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Hoofdstuk:!INLEIDING

Par.1Dealgemenebodemgesteldheid
Erkonienindeze tv.'eegebieden enkelrivierkleigronden
(R)voorenwel stroomruggronden (Rs)enkomkleigronden (Rk).
De stroomruggrondenwordenhoofdzakelijk gevonden ingebied
Einhetzuidelijk gedeelteeningeheelgebied C.Dekomkleii
gronden troffenVveenkelaaninhetnoordenvangebiedE.
Voordeomschrijvingmogenvreverwijzennaarhetgeschre
vene indezelfdeparagraafvande beschrijving vangebiedA,
waarnaarpokinhetvolgendevaak zalworden teruggegrepen.
V'ehebbeninafb. 2 eenschematischbeeld gegevenvan
hetvoorkomenvande stroomrug-enkomkleigronden,waarbij
dezelfdeindelingalsingebied A,isaangehouden.
Watdenadereomschrijving betreftvandeverschillende
bodemtypen,hiervoormogenweverwijzennaardeomschrijving
ingebiedAwaarnagenoegdezelfdebodemtypenalsindegebiedenCenEvoorkomen.Enigeaanvullingen zijnevenwelnodig.
Bijdestroomruggronden Rsworden indegebiedenCenE:
ookde typenRs6enRs7gevonden.Dit zijndezelfde typenal^
RslenRs2,dochnumet eenzwarebovenlaag.Hierdoor zijn
zeietsmoeilijker tebewerken.Daar evenweldebovengrond
slechtsweinigkandoenaandenadelige gevolgenvandehoge
zandondergrond,zijnookdeze typen sterkdroogtegevoelig
doorde relatiefgroteinvloed vandegrondwaterstand.
Dekomkleigrondenmetveenindeondergrond Rkvzijn
naderonderscheiden inviertypen.Inhetnoordenvangebied
Ekomen groteoppervlaktenvandittypevoor,terwijlde
zandondergrond,dieweeronderhetveenvoorkomthetmogelijï
maakte eennadereIndeling temaken.
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RkvlKomklelopsterk venigzand
Ditkomtvoordaarwaarhet zanduit'hetnoordenondergrondsenigebultenof ruggetjesvertoont.Hetveenisdan
zodun,dathetnietmeeralseenafzonderlijkelangiste
herkennen.Dezehoge zandondergrond doetechterweinigaf
aandekwaliteitvandezehelegroep,dieeigenlijkalleen
voorweiland geschiktis.
Rkv2Komklel opveenmet"binnende100cmzand
Ditisdeovergangnaarhet eerste type.Dezandondergrond heltgeleidelijkaanafnaarhetzuidenenzoligthet
dusvoordehand,datwedittype inhoofdzaak aantreffenin
hetnoordelijkdeel,deRkvlomsluitend.
Rkv3Komklel opveenmetzand tussen100-lfOcm
Dezegordelligt tenzuidenvanhetvorige type.De
veenlaag ishier30-50cmdik,tervijloverhetalgemeende
konkleilaag 70-30cmdikis.Komtdezandondergrond hoger,
dangaatdittenkostevandeveendikt^;enomgekeerd,zoalsdeeilandjesindeRkvZbewijzen.
RkvZ-Komklelopveenmetzand op150-200cm
DittypevormtdeovergangnaardeRk.Inhoofdzaak
wordthijdanookaangetroffen alseenovergang van Rknaar
Rkv3.Deveenlaag ishier80-90cmdik,terwijldekleilaag
nauwelijksietsdikkeris.
Verderkomt ingebiedEinhetuiterstenoordelijke
deelnoghettypeRvkzlvoor,waarmeebedoeldwordtkleiig
venig zand opsterkvenigzandbinnende80cmovergaand in
zand.Meestalkomenzevoor temiddenvandeRkvl.Waarschijnlijkdoorbiologischevermenging (mollenenregenwormen)
v.ordthetzanduitdeondergrond naarbovengebrachtengemengdmetdekomklel bovenopenhetveenertussen.Ditis
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Foto1:OudestroombeddingvandeKrommeRijningebiedCvanhetuitbreidingsplanUtrecht
DestroombeddingL-KzettezichvoortinhetafgegravengebiedH,datnudoortuinbouwbedrijf
jeswordtingenomen.DeweteringK-Miswaarschijnlijkeenrestvandestroomdraad,
diezichookbinnendeceintuurspoorbaanvoortzet.TegenwoordigheethetdijkjeF-Gnogde
"Rijndijk".
A-BisdespoorlijnnaarArnhem
A-£ishetHoutensePad
A-CisdespoorlijnnaarDenBosch
A-Diseengedeeltevandeautosnelweg,evenals
D-C.

Foto 2 : Overzicht van gebied E van het u i t b r e i d i n g s p l a n Utrecht
A-B i s
C is
D is
E is
F is

de Kromme Rijn
de Maarschalkerwaard
het landgoed Nieuw Amelisweerd
het landgoed Oud Amelisweerd
het landgoed Rhijnauwen

G is
H is
K-L i s
ï*-N i s
O-P i s

het f o r t Rhijnauwen
het f o r t Hoofddijk
de Koningsweg
de s p o o r l i j n Utrecht-Arnhem
een oude stroombedding
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duseigenlijkeengebrokengrond opdehoogstekoppenvanhet
zand.
Afgegraven terreinen ,
Opdebodemkaartzijndepercelenaangegevenwaarklei
afgegravenis,meestal tenbehoevevandepannen-enstenenbakkerij.Ditkaninverschillende gradengebeurd zijn.In
hetnoordenishetnietzekerofovereengroteoppervlakte
eenbetrekkelijk dunnelaagisafgehaald endaarna puinof
enkelafvalvandestad isteruggestort.Somsisechterzoveel
afgegravendatonland overbleef.Hetisdanheelmoeilijkhier
weer bruikbaar land vantemaken.Ingebied Cishetnoordelijkdoelvandegrotegeul,opdiemaniervolgestortmetalle
mogelijkeafval totoude radio'senzeergrove sintelstoe.
Daar inditzeergrovemateriaal geenenkele capillairewaterbewegingkanplaatsvindenishet grasland aangewezenopde
zeerdunnelaag"grond"diede rommelbedekt.Verdrogingis
indezomerhetgevolg,tervijl indewinterhetlandonder
waterstaat!
Hetbestisdeherontginning geslaagd inhettuinbouwcomplextenzuidenvandeKoningsweg vlak tegendestad.Hier
isdoordeafgravingdezandondergrond opbereikbarediepte
gekomen.Compostbemestingendiep spittenhebbenhiervande
afgegraven zwarestroomgrondeneenprima tuingrondgemaakt.
Eenandernadeel vandeafgraving isdatditvaakperceelsgewijzegeschiedt,waardooralleen eenvrijkostbareonderbemalinghetafgegraven lagergelegen stuklandweer eengoede
grondwaterstand kanworden teruggegeven.Omgekeerd kan,zoals
ingebiedC,indiendegrondwaterstand wordtaangepastaan
hetafgegraven gedeelte (ten ovanhetHoutensepad is80à
90A afgegraven)hetoverblijvendenietafgegraven gedeeltete
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hoogkomen teliggen.Ditiszeer zekerhetgeval bijdebodemtypenRslenfts2indebinnenbocht vandegrotegeul.De
boomgaardendragen allekenmerken vaneenvrijflorissante
groei toenhetwaterhetafgegraven gedeeltevandeherfsttot
hetvoorjaar blank zette.Nuechter'zijndeopbrengstenzeer
laag ofschooninhetvoorjaardaarnognietsopwijst.
Hetbodemgebruik
Opkaart 2 ishetbodemgebruikaangegeven.Dezekaart
wordt gevoegd bijhet samenvattend rapport,deelI.
Inhetnoordenvangebied Eoverheerstgrasland,vat
daarvanwegedebodemgesteldheid logischis,terwijlookde
voorzieningvanmelkaanUtrecht dezebestemming indehand
werkt.Vande stroomgrondenzijndebeste typenalleingebruik alsboomgaard, tenzijdelageligging totgebruikals
grasland dwingt.De zwaardere stroomgrond is-bouwland,doch
alsdeondergrond tezwaarwordt eneenstoring ir.dewaterhuishouding veroorzaakt,wordtookditgrasland.
HetgrondbezitvandebeideAmelisweerdenisoorza?k,
datdaarzulkeengrootgedeelte goedegrond inbosligt.Het
warewellicht juisternogdezebestemmingals jachtgrondte
omschrijven.
Ingebied Cisnagenoeg alles tenwestenvandegrote
geulgrasland.Indebinnenbocht ligtnogv.atboomgaard,evenals inhetzuiden.Tuinderijkomt voorophetafgegravengedeelte tenzuidenvandeKoningsweg vlak tegende stad enin
hetnoordelijk gebied enigestukjes.
Par.2 Resultatenvnnhetonderzoek
Dez.ezijnInde tekstomschreven ennaderverduidelijkt«
Ze'zijndoorenigeschetsen ingetekend indeverschillende
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kaartenvandebijlagen.Dezekaarten zijnvolgensdezelfde
nor;aenvervaardigd alsvoorgebiedAomschreven,zodatdaar
naarverwezenmogeworden.
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HoofdstukIIDebodemkundlgeeenhedenenhun landbouwkundige
betekenis
IngrotelijnenwijkendebodemtypeningebiedCenE
nietafvandie,inhetzelfdehoofdstukvangebiedA,vermeld.
Weverwijzendanooknaardedaar gegevenbeschrijving.Echter
willenwedetypen,dieingebied CenEextravoorkomennognaderbeschrijveneneventueleduidelijkeafwijkingenvermelden:
Inhetalgemeenzijnde stroomgrondeningebied CenE
jonger endientengevolgeminderdiep ontkalkt.Ookdeonderscheiding injongereenoudereafzettingenv/asminderduidelijk
daninhetKromme RijngebledbijWerkhovenenHouteneninde
kartering ishiergeenverdereaandachtaanbesteed.
Type Rs6-Rslmet zwaarderebovengrond.
0 - 2 0 cm Ietsfijnzandhoudende,grijsbruinekleimetietsroest
20-30

Grijsbruine lichtekleimetietsroest.

30-40

Grofzandhoudendeklei,bruingrijsenmetvrijveel
v

50-120

roest.
Losmiddengrofzand,waarvandekleur tot70cmlichterwordt totgrijs.De roest*heeftzijnhoogtepunt
bij50-60enneemtdaarnaafombij90 teverdwijnen.Vanaf70cmishetprofielCa rijk.
Dev.aardevanditprofielwijktweinig efvandeRsl.

Rs7sRs2metzwaarderebovengrond.
0 -20cm DonkergrijsbruinefIjnzandhoudendeklei.
20-30

Grijsbruine iets-fijnzandhoudendeklei.

30-4.0

Bruingrijzelichteklei.

40-50

Bruingrijze sterk-fijnzandhoudendekleimetkalk.

50-60
70-120

Lichtplastischzand,bruingrijs enkalkrijk.
Losmidden grofzand,grijsenkalkrijk
DewaardevanditprofielIsongeveerdatvandeRs2.
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Indevolgendehoofdstukkenkomteen enkelemaalhet
typeRs4/2 ter sprake.Indebodemkaartstar.tdittypenietvermeld enIssamengesmoltenmetdeRs4.Desamenstelling isduidelijk.De4geeftaandeopbouw vanhetprofielalsineen Rs4,
terwijl tegelijkdehogezandondergrond beginnend binnende90
cm,hetdiepere stukvanhetprofieleenRsz-habitusgeeft.
Het typeRkvisingebied Enaderverdeeld invier
typen:
Rkvl

Komkleiopsterkvenig zand binnende80cm.

0 -20cm Bruingrijze,iets roestige,iets-grofzandhoudende
klei.
Debovenstelagen zijnvermengd (biologisch)met
grofzanduitdeondergrond.
20-30

Bruingrijze lichtekleimetmatig veelroest.

30-4.0

Grijzemiddenzwarekleimetietsroest.

4-0-50

Grijzezwarekleimetzeerv.einigroest.

60-70

Humeuzeiets-zandigeklei.

70-30

Venig,ietskleilg zand.

30-100

Ietsvenigzand.

100-120

Geel grofzand.

Rkv2

Komklei opveenmetbinnende100 cmzand.

0 - 2 0 cm Bruingrijze,iets-fijnzandhoudendekleimetiets
roest.
20 -30

Bruingrijzelichtekleimetietsroest.

30-40

Grijzemiddenkleimetietsroest.

4O-5O

Grijze,taaieenstuggezwareklei metzeerreinig
roest.

50-60

Bruingrijze,ietsvenigezv.-areklei.

60-70

Veen.

70-80

Zandigveen.

80-90

Ietsvenigzand.
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90-100cm Geelzand.
Rkv3(Rkv^.)Komkleiopveenmetzand beginnend tussen100en
150cm(150en200 cm).
0 - 2 0 cm Bruingrijze iets-fijnzandhoudendekleimetiets
roest.
20-30

Bruingrijzelichtekleinetietsroest.

30-4-0

Grijzemiddenkleimetweinig"roest.

40-80

Grijze,zwareklei, taaienstugmeteenzeerdichte
structuurenzeerveinigroest.

80-90
90-120

Venigeklei.
Veen.
Deeigenschappen vandezeRkvprofielen zijnvoor ge-.

biedAbeschreven.
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HoofdstukIIIDegedetailleerdebodemkaart
Kaart1geeftdeplaatsenweer,waardebodeatypen,die
inhetvorigehoofdstuk behandeldwerden,gevondenworden.Het
valtdirectop,dathetnoordelijk gedeelteeenveelmeersimplistische opbouwheeftdandeoverige stukken,dichterbijhuidigeofvroegere rivierarmengelegen.Ditnoordelijkegedeelte
isgrotendeelskomklei,terwijldichterbijdebeddingende
stroomrugafzettingenendichtgeslibde stroombeddlngenoverheersen.Dezekaartisoptevattenalseenindetailsuitgerafeldeoverzichtskaart,inafb.2gegeven.Hetoverzichtishier
verloren gegaandoordemeerexacteweergavevandeverschillendetypen.
Hetgrotegebied zalnuinhetvolgendenader bekeken
worden.
Par.1Hetnoordelijk blok
Begrenzing.Ditkanbegrensdwordendoordenoordelijke
grensvanhetgebied E,deBiltsestraatweginhetnoord-westen,
inhetwestendoorfortBiltstraat endeautoweg.InhetzuidwestendoordeweglangsdeKromhoutkazernenaarRhijnauwentot
waarhijdetegenwoordigeKrommeRijn raakt.Dezuidgrenswordt
gevormd dooreendenkbeeldige rechtelijnvanafdeboerderij
Rhijnsweerdnaarhetuiterstenoord-oostelijke puntvangebiedE.
Ditgebied bestaatgeheeluitkoragrondopveenopdekzand.De bovengrond bevatopveleplaatsenenigpuin.Hetismogelijkdathiereenlaagkleiafgegraven isenpuinisteruggestort,docherzijngeenuitgesproken tekenenvanafgraving.Het
kandusookstadsvuil zijndatopgebrachtis.Inieder gevalis
dekwaliteitvandeze bovengrondenhierdoor verbeterd.
Hetprofielbestaatuit4.0-50cmmiddenzwaretotzwareklei,waarinderoest tot20-30 cmonderhetmaaiveld
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reikt.Behalve inhetzuiden,waardegrijzeklei reedstotin
dezodevoorkomt,isderoestgrensinhetverderegebied ookde
grenswaardegrijzeklei"begint.
Degrijzekleiwordtinhetalgemeennaarbenedenzwaarderenheeft eenuitgesproken dichteenslechte structuur.In
verbandmethetveen,dathieronderkomt,varieertdedikte
vandekleilaag.Deovergang vandekleinaarhetveeniszeer
scherpengeeft eenovergangszone vanminderdan5cm.
Innoord-westelijke richtingwordtdekleilaaggeleidelijkaandunner enwigttennoordenvanhetkarteringsgebied
uit tegenhetdekzandvanDeBilt.Inhetalgemeenheeftdit
dekzandweinig reliefenduiktnaarhetzuidendieperweg.Eén
duidelijkeuitlopervaltteonderkennen inhetzuid-oostelijke
deel,dochinhet terreinisalleendezuidpuntalseenverhoging tezien.Dezuivereveenlaagontbreekt.Hetkleipakketgaat
hierviaeen10cmdikkelaagdonkerkleiig envenigzand overin
dekzand.Dit typeRkvlkomtookinhetnoordelijke gedeeltevoor
alsdeovergangnaarde Rkv2.Dekleienhet zand zijndaargescheidendoor eenl?agjevrij zuiverveen.Deuitgestrekte pakkettenRkv2inhetnoordenhebben een20-30cmdikkevrij
zwarteveenlaag.Hetveenpakketwordtnaarhetzuidendikker
(typenRkv3enRkv^)enbestaanaanvankelijkuitbosveen,dat
inhetzuidenplaatselijk overgaatinriet-zeggeenrictveen.
Par.2Hetoostelijkblok
Begrenzing.Denoordgrenswordtgevormd doordelijnvan
deboerderij Rhijnsweerdnaardenoord-oostelijke puntvangebied E;dezuid-westelijke grensvormtdeweg vandeKromhoutkazernenaarkasteelRhijnauv.enterwijlde zuidgrenshetfort
Rhijnauwenvormt.
Indepunt tussende zuid-westgrensweg enhetfort

13

X

o
nu

g
zz

oz
Q >
^ 'S
CÛ , -

10 o

co
<U

X
O

(IJ

—I C i

U_
O
CL

."2

-11-

Rhijnauwenliggenst'roomgrondenmeteenlichtebovengrond.De
Bisschopswetering ligtineenstroomgeul,terwijleensmal
perceelhierlangslaag inhetterreinligtenvrijwel geheel
uitRs5profielenbestaat.Debovengrond hiervanistot4-0cm
ooknogvrijlichtmetdaaronderzware,roestigeklei enplaatselijkveen.Tenwestenhiervankomen goede Rs3profielenvoor
metdaartussenkleinere complexen Rs2,dielosmiddenzandop
75-80cmbevatten.Dekwaliteitvandezeprofielen iszeer
matigdaarditlossezandindezomer teverbovenhetgrondwaterligt.
Een smalle strook Rs4-profielen sluitaanopdegeul
langsdeBisschopswetering.Zijhebben een storende zwarelaag
vanpi.m.60-90cm-mv.Dezepuntisgrotendeelsdoorbos
bedekt.Tenwestenvsnhetbosligteenvrijbrede strookRs3
profielen,dieechteralleoppi.ra.100 cmopeenkoraonderdelokaliteit
grondliggen,waardoorhet overigensuitstekendeprofieliets
wordtgedrukt.Debovengrondwordtnaarhetwestenietszwaarder,waardoor eventenoostenvandeafgegravengedeelten,Rs8
werd aangeboord.Dezeafgegraven stukkenvertonen sterkaf
v/ijkendeprofielen.Inhetzuidelijkegedeelteisdestroomgrondbijna
helemaalweggehaald,zodatdaarkunstmatige Rs5profielen ontstaan.Indezezwaregrondenkomennogweer strokenlichtere
grondenvoor,diealsRsA,Rs3enRs2opdekaartstaan.NoordelijkerkomenweerRs5ennognoordelijker isalle stroomgrond
verdwenen enbleefdekom over.Hierheeftmen,evenals inhet
zuidelijke gedeelte,nahetafgravenveelpuinteruggestort.
Doordediepereliggingkonhetveenvrijweloveralaangeboordwordeneninhetnoordenookhetdekzand.Dekwaliteit
vanditafgegraven stukisvrijslechtdaarhetveel tediepin
hetwaterligt.Indewinter staathetwater steedsindegreppels,plaatselijkophetlandzelfs.
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Inhetmiddengedeelte vanditblokvigtdelagestroomgronduittegendeonderliggendekomgrond enhierdoorkomtnaast
de Rs3metzv.areondergrond deRs5neteenvrijdikkelaag
strooragrond voor.Daardezelaagkalkrijk is,isditeenbeter
dannormaalRs5profiel.
Innoordelijke richtingwordtdezelaag stroomgrond eveneenszwaarder,zodateenRslOontstaatalsovergangnaardekom.
Dekwaliteitvandeprofielenwordtindeze richtingdanook
snelminder.Deze zelfdeovergang isookteconstaterenmeer
naarhetv.estennaastdeafgegraven complexen.Alleengeeftin
het zuidendeniet afgegraven stroomgrond aanleiding totde
voortzetting vandelichteregedeeltenindeafgraving inde
vormvanRs8en Rs9.Onderde Rs8werdplaatselijkdekomv:eer
aangetroffen.Afb.3geefteen schematische doorsnedevandeze
situatie.
DekwaliteitvandeRs8isgoed,alleendebovengrond is
vrijzwaar,vooraldelaag20 - 30cm.
BijtypeRs9gaatdeze zv.arelaagdieperdoorenis.storend inhetprofiel.DeRslüprofielen zijn beterdandenaastliggendekom doorhunlichtere bovengrond,diepereliggingven
dedichteleemachtigekomlaagenhogereligging bovenhetgrond*

water.Inhetnoord-oosten isookafgegravendochaanmerkelijk
minderdaninhetzuiden.Ook ishiergeenpuinteruggestort.
Tochisookhierdegrondwaterstand tehoog.
Het complex tussendeBisschopswetering endeKromme Rijn
geefthetbeeld vanenigegeulen Rs^.enRs5metdaartussenlichtereprofielen.Hiervan isdeRs3aandelichtekant,terv.ijlde
Rs2vooralindroge zomersgrotekansopverdroging geeft.In
deafgravingmidden inditgebied isdebovengrondv.eggehaald,
waardoor Rslisontstaan,dusccnzeer schraalprofiel,dat
evenwel doorzijndiepereligging inhetgrondmaterbeterisgeworden.
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-13Par.3Hetzuldeli.lkblok.
Begrenzing.Inhetnoordendeverbindingsweg vandeKromhoutkazernemethetfort Rhljnauv.eninhet zuidende spoorlijn
Utrecht -Arnhem.
Dit blokbevattv.eemeandersvandeKrommeRijn enver-•
toonteenzeerbonteafwisseling vanbodemtypen.Het complex,vsar
indebeidelandgoederen Oud-enNieuv.-Amelisv.eerden tevenseen
klein gedeeltevan Rhijnawenliggen,heeftvrnuithetoostenen
tenzuidenvanhetfort
fthi
jr.auv.eneengroteoppervlakteafgegraven gronden,v.aarinkunstmatig RslenRs2profielen zijnontstaan.
Doordatzedicht-bijdeKrommeRijnliggenisde grondwaterstand
vrijhoog,zodathunkwaliteitdaardooroploopt.Hetdriehoekige
stuk Rs4heefteen storendelaag teondiepinhetprofiel.De
Rs3,vlak tennoordenvankasteel Rhijnauwen,heeft eenzv.are
laag indediepeondergrond,waardoorhijietsminderisdande
gemiddelde Rs3.Hetmiddengedeelte vanOud-Amelisv.eerdvordtingenomendooreengrootcomplex zeerzv.arestroomgronden,vaarschijnlijk eenvoortzetting vandegeulenbenoordenhetfort
Rhljnauv.en.Alleendeafzonderlijkebeddingenvielennietmeer
teonderkennen.Debovengronden zijn ietsbeterdanvankomgrond,
maar dezv.areondergronden,diemeestal tediepinhetvater
liggen,makendegebruikswaardegering.
Ditcomplexheeftzijnzwaarste stuk tenoostenvande
noordelijkeoprijlaannaarOud-Amelisv;eerd,maargaat dannaar
het zuid-oosten viaeenhoekje Rs3en RsAover inRs3,dat,evenalsdittypenoordelijk van Rhijnauven,een ietstezvareondergrondheeft,iïaarhetnoord-oostenv.ordtdeondergrond snel
lichterennaeenlangeovergangsstrook Rs3komenzeerlichte
profielenalsRs7,Rs2enRsl tevoorschijn.Daardezeookfanmerkelijkhogerbovenhetgrondv.aterliggenhebbendeze gronde
vanverdroging telijden.Noordelijk isdeovergangminder snel

-Hindeondergrond,maarworden debovengrondenveellichter.
Via eenstuk Rs/+gaandezeoverinRs3profielendieaansluiten,
ookinkwaliteit,bijdeRs3 tenwestenvandeBisschopswetering.
Deovergangnaarhetnoord-vesten gaateveneensviaeenstuk
Rs4,naar Rs3enRs2.Deze Rs2vorseneenwal tussenditgrote
zwaregebied eneenkleiner gebiedinhetnoord-westen vandeze
meander.Dit bestaatuiteenbanaanvormige strookRs9,omgeven
door Rs/+,dienaarhetv.estenuitv.igttegenmooieRs3profielen
ennaardeanderezijden tegen Rs£.
Het zwaremiddencomplex grijptmet tweetongen Rs3enRs9
naarhetwesten.De twee tongenwordengescheidendoorlanggerektebanenRs3enRs7,dieaansluitenophetgrote Rs3gebied
inhetwesten.Deze tweetongen zijnevenalshetgrotecomplex
eigenlijkongeschiktvoorenig anderebestemming dangrasland
doorhunlageligging inhetgrondwater enhun zwareondergrond.
Inhetzuidenwordthetcomplexbegrensd doorRs3ennaar
het zuid-westen Rs2.Hierisallesmetbosbedektenvooraltegen
de scheidingmetUieuw-Amelisweerd isdoordeaanlegvanvijvers
enprieelbergjes veelgrondverzet.
Nieuv.'-Amelisweerdheeft eengrootmiddencomplex Rs3van
goedekwaliteit totindediepte.Debovengrond isnietzwaarder
danlichteklei,terwijlnaar benedende zwaarteafneemt.De
overgangnaarhetoostenwordt gevormddoor eenlanggerekterug
Rs2,terwijlnaarhetwesten eenevenwijdige rijeilandjesvan
eveneens Rskwordtaangetroffen.Deze reeksbuigtinhetzuiden
naarhetoostenomenvormt zodebegrenzing vandezuidelijke
uitlopervanhetcomplex zwaregronden.
Aandewestelijke zijdewordthetgrote
fiscomplex
OmzoomddooreveneensRs2profielen,waarin terplaatsevanhet
huisNieuv.'-Amelisweerd eenvrijgroteonderbreking Rs3voorkomt.
Aandezuidkant tegendeKromme RijngaatdeRs2plaatse-
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lijkover InRsl.Deze Rsl,evenals trouwensRs3vlaklangsc3e
KrommeRijn staanconstant zeerhoog inhetgrondwater.Hetwordenzoverdronkenprofielen,waarophetgriend deenigemogelijkheidbiedt.
DewestelijkemeanderomsluitonderneerdeMaarschalkerwaard.HierligtinhetnoordenlangsdeKrommeRijneenstrook
laagweiland.Hetprofiel isvanhet typeRs4/2.De bovengrond
totongeveer30cmisenigszinshumeusenvrijlicht.Daaronder
komteenvrijzware structuurloze grijzekleilaag,welkeop
70-90 cmvrijsnelovergaatinlos,meestal grof,rivierzand.
Degrondwaterstand isgeheelafhankelijk vanhetpeil indeKrommeRijnennietongunstig.Inhetnoord-westen isdeze strookgeheelvergraven.Binnendezebaanstijgtplotseling hetterrein
80-100cm.Indatgebied totdehoogteder sportveldenworden
uitsluitend detypenRsl,Rs2,Rs3gevondenmetloszand binnen
120cm.Debovengronden zijnlicht,waardoordeRslenRs2inde
zomeraanverdroging onderhevig zijn.DeRs3heeftdoor zijndikkerelaag slibhoudend-materiaal eengroterewatercapaciteit,maair
isookvanmatigekwaliteit.Degrondwaterstandiseigenlijkte
laaginde zomer.Plaatselijk ishier zand afgevlet,waardoorhet
profielminder hoogbovenhetgrondwaterkomt teliggen,doch
doorvermengingmetlosgrofzand ishet geheel zeerlichtgeworden.
De sportveldenbestaanalleuitvergravengrond metpuin,
sintels e.d. tot100cm.Eenedendezedieptewordtloszandaangetroffen.
TussendesportveldenendeKromme Rijnkomteenvrijgroot
complex Rslvoor,datvrijlaagligt.hogelijkisditookafgegraven,maarditwasniet tebepalen, 'sWintersisditprofiel
vrijvochtig,maar 'szomerstreedt zekerverdroging op,daar
hetlossegrovezand reedsbijA5-55cmbegint.

-16RondomditcomplexkomteenrandRs2voor,welkeaansluit
ophetnoordelijk gedeelte endaarinkv.aliteitookmeeovereenkomt.BinnenditRs2gebiedkomenookeen Rs4.enenkele Rs5profielenvoor,waarvandelaatsteeendikkelaag stroomgrondhebben
meteenkomachtigeondergrond,die somsop120cmhumeusis.
Langsdesportvelden endeKromme Rijnliggennog stroken
Rs2,dieinkwaliteitookmatig zijn,hoeweldooreengunstiger
grondwaterstandwelietsbeterdaninhetnoorden.
TussendeKoningsweg endeKromme RijnliggenhoofdzakelijkprofielenvanhettypeRs3enRslO.Het typeRs3ishiervan
goedekwaliteit.Plaatselijk bevindtzicheenzwarel?*aginde
ondergrond, terwijlookzeer zandigeondergrondenvoorkomen.
Beideafwijkingenbeinvloedenhetprofiel ongunstig.TypeRslO
iseengeheel zwaarprofieldatop100-110cmmeestal zandig
wordt,dochditistediepomdekwaliteit tebeinvloeden,die
doordelageliggingendegeringedoorlatendheid zeermatigis.
Hetweiland opdittypewaszeerdrassig,inhetbosvielhiervan
nietstebespeuren.
Westelijk vandesportveldenbestaathetnietvergraven
deeluitRs7,Rs3enRs9.Debovengronden zijnhiervannogal
zwaar,wathetprofielniet tengoedekomt,evenminalsdete
lichteondergronden.Hetafgegravengedeelte bestaatuitvrij
lichteprofielen.HiervanistypeRslverdrogend,terwijldoor
eenvrij hoge grondwaterstand typeRs2nogvrijgoedenRs3goed
genoemdmagworden.
TussendeKoningsweg ende spoorlijnvanUtrechtnaarArnhemligtinhetwesteneencomplex gronden,waarvandebovengrond
voordesteen-enpannenbakkerijisafgegraven.Delichtereondergrond,diehierdooraandeoppervlaktekwam,isvermengd met
stadsvuil.Eenjarenlange zwareorganische bemestingheefthier•
eenprofieldoenontstaanmeteendonkerhumeuzebovengrond van
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4-0-60cm.Deslibhoudendheidvanhetprofiel gaatmeestaldoor
tot70-90.cm.Degrondwaterstand isineengrootgedeeltevan
dit stuk70-100cm,envrijconstant,watduszeergunstigis.
Erkomenenkelekleinerecomplexenvoormeteendieperegrondwaterstand,terwijlbovendienhetlossezanddanvaakhogerzit,
zodatdaardoordekwaliteitongunstigwordtbeïnvloed.
Ookzijnenigeonsamenhangendeplekkenaangeboordmet
zwaardereprofielen,voornamelijk Rs5enRs4(plaatselijk Rs4/2).
Doordezwarelaag zijndezeprofielen aanmerkelijk slechteren
speciaal geldtditvoordeRs4/2waar ookdegrondwaterstandnog
vrijdiep ligtzodathiereendubbel storendewerkingontstaat.
Tenoostenvanditkunstmatig gebiedligteen stuk,datin
hetnoordelijkdeelveellichteprofielenbevatalsRslenRs2.
Debovengrondhiervanbezitvrijwel geenhumusendoordatze
hoogliggen zijnzevanzeergeringekwaliteit,speciaaldeSI
profielen.NabijdewegnaarMereveldkomtnogeenstukjeRs3
voorvangoedekwaliteit.Geenloszandof storendelaag binnen
de120cmeneengrondwaterstand vanpi.m.100cm.MeerzuidelijkkrijgenweweerzwaardereprofielenalsRs4enRs5.Hiervan
isdeRs4watdewaterhuishouding betreftnog redelijk,maarde
Rs5istelaagendrassig.
Langsde spoorlijnliggenondergriend RslOprofielen,die
geheelzwaarzijnenopveleplaatseneenvenigelaagbevatten
van7$-90cm.Zezijnlaag ennat.
InhetbostenzuidenvandeoprijlaannaarNieuw-Amelisweerdkomenzeeruiteenlopendeprofielenvoor.HettypeRs3is
hierzeergoed.HetsmallestrookjeRs2langsdeKrommeRijnis
niet slecht,daarwehiereenvrijhogegrondwaterstand hebben.
Het typeRsSheefteenzwarebovengrond enisgoedvankwaliteit,
hoewelditplaatselijk enigszinsgedruktwordtdoordatoppi.m.
100cmloszand voorkomt.DetypenRs9enRslO zijnuitgesproken
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zwaar,maarhebbenhieralsvoordeeldatzeniet tediepinhet
waterliggen.Tenoostenvanhetboszijndebovengrondenweer
lichter.DetypenRs4enRs5hebbendenadelenvandestorende
laag,resp.tezwareondergrond.De Rs3isgoed endeRs2iste
zandig,maarzalhiernietergveellastvanverdroginghebben.
TenzuidenvandeKoningsweg hebbendediverse typendezelfdevoor-ennadelenalstennoordenervan.Enkelislangsde
spoorlijndegrondwaterstand lager,hetgeenhettypeRs5hier
niettengoedekomt.
HetstuktenoostenvandeboerderijKnapschinkelkomtin
grotelijnenovereenmethetgebied tenwestenervan.
LangsdeKromme Rijnkomteen strookzwareprofielenvoor
meteenvrijhogegrondwaterstand. Hier sluiteenkleingeultje
opaandatverderoostelijkweerbijdeKrommeRijnkomt.Plaatselijkligtditnogalseenlaagte inhetterrein.Inhetoosten
ishier endaardelaagtemetlichtermateriaalopgevuld,maar
dezwarekleiwassteedsbinnende120cmaanteboren.
Noordelijkvanditgeultjeligteencomplexzeerlichte
gronden.HiervanistypeRslslechtenverdrogend, terwijltype
Rs2alsmatigbeschouwdkanwordendoorzijnvrijhogegrondwaterstand,voorallangsdeKrommeRijn.Oostelijk vandeoprijlaan
naarOud-AmelisweerdkomenvrijveelgoedeRs3profielenvoor.
DestrokenRslenRs2zijntedroog.Indezeomgeving iszeer
veelvergraveninde Jaren1914--1913 en1939-194-0.Deboven-,
grondenzijnbijnaallemaalverwerkt.OmhetgehuchtVechten
ligteenbredestrook Rs5,dietezwaarisentelaagligten
zodoendevangeringekwaliteit.Aandeweerszijden vandeKoningswegkomen zwarebovengrondenvoor,diemetdeRs9enRslOeen
voortzetting vormenvandeRs5bijVechten.Daarzeechtervrij
hoogliggenvaltdekwaliteitmee,hoewelafnemend inderichting
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Vechten.Noordelijk vanVechtenontbreektde samenhang tussende
Rs5 enRs4enRs9ogenschijnlijk,maardevermeldeRs3iskunstmatig,daarditperceelvergravenisendezwareondergrond overal
vielaanteboren.NabijVechtenliggen tweeoudebewoningsplekken,waarphosphaatwerdaangetroffen.Zezijnalsopgehoogde
heuvelsduidelijk inhetterreinteonderkennen.
Par. AGebiedC
Degrotegeul.Deprofielenhierinlopennogalwatuiteen.
Deondergrond bestaatuitvrijgrofrivierzand.Inhetdiepste
middengedeelte endebuitenbochtwordthierop venig materiaal
gevonden.Daarbovenisallesopgevuldmetzware roestigeklei.
Dezeklei.-heeftmengedeeltelijkvoorde steen-enpannenbakkerijafgegraven.Tijdenshetafgravenwerdhierweinigofniets
teruggestort,zodatdetochallaaggelegengeul zeerdiepinhet
landschapkwam teliggen.Hetgevolgwasdateengrootdeelvan
het jaardezaakonderwaterstond.Laterisallesopgehoogdmet
allerleimateriaal.Hetgevolg isdatdeprofielenopzeerkorte
afstand sterkinkwaliteitkunnenverschillen.Naardespoorlijn
isdeopgebrachtelaaghetdikstenvanhetmeestwaardelozemateriaalalssintels,metaal,stenene.d.Plaatselijk isdezelaag
100cm.dik.Inhetzuidelijkedeel ishetopgebrachtemateriaal
aanzienlijkbeter,hoewelhetooknogvrijveel stenenbevat.De
bovengrond ismeestalminofmeerhumeusennietergzwaar.Langs
deoostflankkomen Rsl enRs4/2profielenvoor.Debovengrondbestaatuithetzelfdemateriaalalsmiddenindegeul,puinenopgebrachte grond,maar ismeestaldunner.Indeondergrondwordt
vrijgrof rivierzand aangetroffen.Speciaaldoorzijnhogereliggingisdit typebeterdandeRs5.Inhetzuidelijkdeellangs
deRijkswegligteen strookhoofdzakelijktypeRs4,welkeniet
isafgegraven.Deligging t.o.v.hetgrondwaterishiervrij
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gunstig.Behoudensde storendelaag isditeenprofielvanredelijkekwaliteit.
Degeulsluitmetdespoorlijn eenzandiggebiedaf.Hiervan tshetzuidelijk deelnietafgegraven.Daarkomenzeerlichteprofielenvoor,vanhettypeRsl, speciaalindenabijheid
vande geul.Hetvrijgrovelosse zand beginthier op4.0-55cm.
Debovengrond isvrijlicht.Bijhet typeRs2isdebovengrond
meestalietszwaarder.Dittypeennogmeer typeRslzijnzeer
zeker te droogdoor eenveel telagegrondwaterstand indezomer.
DeenkeleRs3profielenzijnbetermaarookhier ligtoppi.m.
100cmlosmiddenzend waardoordekwaliteit slechtsmatigis.De
indruk is,datdeze grondendooreenverlaging vanhetpeilten
gunstevandegronden indegeul tehoogbovenhetgrondwater
zijnkomen teliggen.
Inhetoosten tegendespoorlijnvanUtrechtnaarDenBosch
zijndebovengronden aanmerkelijk slibrijker enookbeginthet
losse zandhierdieper.Hier werden slechtsenkele zwaardere
profielenaangetroffen.Inhetzuidenlangsdegeulenkeletypen
RsAenRs5,waarvandeondergrond overeenkomtmetde geul.De
bovengrond ishiernietafgegraven ensterkvermengd methetlichteremateriaaluitdeomgeving.Verderwerd eenkleingeultje
aangeboord temiddenvandeRs2profielen.Inhetnoorden,nabij
hetafgegravengedeelte ishetgeultjenogvrijbreed enisde
zwarelaagplaatselijk vrijdik(Rs5).Inzüid-oostelijkerichting
wordthetsnelsmaller endezwarelaagdunner.Dekwaliteitvan
hetprofielwordterhiernauwelijksmeerdoorbeinvloed.
Dezebinnenbochtheeftookinhetnoordeneenniet-afgegraven gedeelte.Hetmeestzuidelijkeperceelhiervan bestaatuit
Rs4profielen.Dezezijneenvoortzetting vanheteerdergenoemdegeultjeinhetzuidelijkdeel.DeRs4profielenhebbeneen
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zwarestorendelaagvan50-80cm.Debovengrond bestaatuit
lichtetotmiddelzware stroomgrond.Benedende zv.arelaagwordt
hetprofielsnellichterengaat juistbeneden 100cmoverin
loszand.
Naarhetnoorden,indehoekwaardegrotegeuldespoorlijnkruist,neemtdeRs4eensteedsgroteroppervlak in.Meer
westelijkbevindt zichnogeen smalgeultje,datzichverenigt
meteerstgenoemde geulentenslotteisdezegeulnogslechts
door eensmalle strookRs3vandegrotegeulgescheiden.Deoeverwallenvandezekleinegeuitjesbestaanuithet typeRs2enenkele
lichteRs3profielen.Ookdezezijn tedroog.De Rs^ligtlager,
dusgunstigert.o.v.hetwater,maarhierdruktdezwarelaagde
kwaliteitvanhetprofiel.
Hetafgegraven gedeelteoostelijkvande grotegeulbestaat
openkeleprofielennauittype Rsl.Doordelageligging tengevolgevanhetafgravenisdegrondwaterstand hier zeerhoog.In
dewintermaanden enhetvoorjaar staatdanookallesdras.Inde
zomeralshetwater zaktzijndezeprofielen,methetlossegrove
zand opgeringediepte,verdrogend.Sindskorte tijdheeftmen
hetwaterpeilmeerinhanden gekregen,waardoor ermogelijkverbeteringkomt.Maarerblijvenmoeilijkhedendoorhetgrotehoogteverschil tussendewel-endenietafgegravengedeelten.
Hetoostelijkdeellangsdespoorlijnligtietshogeren
heeftdaardoornietzo'nwateroverlast,dochhierisdeverdroging
weersterker.
Inhetcomplex tenwestenvandegrotegeulinhetnietafgegravengedeeltewordtlangsdebuitenbochtweinig stroomgrond
gevonden.
TenoostenvanhetHoutensePadkomen slechtsenkelenietafgegravenpercelenvoor.Inhetnoordelijk deeleensmalperceel
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metRs5profielen.Opdezwareondergrond ligthierpi.m.60en
mooiekalkrijke stroomgrond.Inhetkleineboomgaardjelangsde
spoorlijnvasdezestroomgrond zelfsmeerdan 100cmzodathier
vaneenRs3 sprakeis.Ookopeenperceel inhetmiddenvandit
gebiedwerden enigeRs3profielenaangetroffen.Oppi.m.95cm
begintdezwareondergrond.De restvanditperceelisookiets
afgegraven,zodatdezwarelaaghierweerondieperkomt (type
Rs5).Verder zuidelijkisnog eenperceelmetaandeoostzijde
Rs3meteenzwareondergrond,NaarhetHoutensPadneemtdelaag
stroomgrond snelindikteaf,zodatweerRs5ontstaat.Doorde
aanwezigheid vaneenstroomruginde.ondergrondwerdooknogeen
Rs4aangeboord.Tenslotteligtindezuidelijkepunttussenhet
HoutensePad endegrotegeulnogeenstukv.aarweinig ofniets
isafgegraven.Hierwerd zeerweinigstroomgrond indebovengrond gevonden (30- J+Q cm).Indezwaardere ondergrond komteen
stroomgrondlensvoor,hetgeendezeprofielen wel tengoedekomt.
Degenoemde Rs3proftelenmet zwareondergrond zijnvangoede
kwaliteit.DeRs5metbovende4-0cmnog stroomgrond zijnook
nog redelijk goed.Degrondwaterstand indezenietafgegraven
profielen isgunstig.
TenwestenvanhetHoutensePadwerdennogenkele Rs3profielenaangeboord met zwareondergrond,welkeinopbouw enkwaliteitovereenkomenmetdietenoostenvandeweg.Ookkomthier
het typeRs5metmeerdan40cmstroomgrond voor,evenalshet
typeRs4,meteendikke laag stroomgrond indebovengrond.De
kwaliteitvandezeprofielenmeteendikkelaag stroomgrond is
aanmerkelijk beterdanvandetypenRs4enRs5neteendunnelaag
stroomgrond.Zestaanopdebodemkaartdanookgescheidenaangegeven.HettypeRs5metweinig stroomgrond heeftdenadelenvan
dezware ondergrond enisbovendienvrijdiep inhetgrondwater
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gelegen.Het typeRs4metdunnelaagstroomgrondwordtookmindervankwaliteit,maarheeft tegenoverdeRs5hetvoordeelvan
eenhogereligging.Naarhetwestenwordendebovengrondendunner
e'nzwaarder,zodatwehierde typenRs9enRslOkrijgen.Hettype
RslOligtvrijdiepinhetwaterenóp20-30ciaishetprofiel
danookreedsgrijs.DeRs9heeftookalsvoordeelietshogerte
liggendande RslO.Inhetmidden-westenkomteenstrook Rs8voor
temiddenvandeRs9.Hierduiktdestroomgronduitdeondergrond
hogeropdanelders.Dekwaliteitvandezeprofielenisbeterdan
dievandeomgevingdoorhetontbrekenvande storendelaag,alhoeweldebovengrondnogvrijzwaaris.Ookdeliggingbovenhet
grondwater isgunstiger.
Inhet zuidelijkdeelwestelijkvanhetHoutensePadkomen
eenpaar strokenvoorvanhettypeRs2.Debovengrond bestaat
hieruitmiddenzware stroomgronmin ofmeervermengd metgrof
zand.Hetlossezand,datvoorkomtvanpi.m.60-90cmisvrij
grofengaatnaarbeneden toesneloverinzv.areklei.Inhetnatteseizoenheeftdit typehetvoordeeldathetteveelaanwater
snelafgevoerdkanwordendoordegrofzandigelaag.Indezomer
kanerverdroging optreden.TypeRs3heefthierplaatselijk een
vrijzwarelaagvan30-40cm.Doormollen-enwormengewroetis
dezelaag grotendeelsverbroken.BijdeRs2wasditverschijnsel
nogplaatselijk tezien.DeRs3profielen zijnhiervrijgunstfg.
Dezwareklei,welkehierindeondergrond voorkomtheeft vrijwelgeeninvloedopdekwaliteitvanhetprofiel,daarookde
grondwaterstand hiernietergdiepis.InaansluitingopdeRs3
komtdeRs5meteendikkelaag stroomgrond voor.Dezwarelaag
vlakonderdebovengrond ishiernogmeeruitgesproken,hetgeen
dezeRs5niet tengoedekomt.
Verdervandekernder stroomruggetjeswordtdelaag
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stroomgronddunner endebovengrond zwaarder endikker,zodat
daar typeRslQmeteenlenswordtaangetroffen.Dittypeligt
laag enkomtinkwaliteitovereenmetdealeerdergenoemdeRslO.
Inhetafgegravengedeelte tenwesten vanhetHoutensePad
wordendetypenRs5enRs4gevonden.Ditstukligtergdiepin
hetwatereniszeermatigvankwaliteit.

*"* f*

Hoofdstuk IVDelandbouwkundigebeoordeling
Par.1Deagrarische classificatie
Denormenbijdeclassificatie,zoveeldeagrarischeals
detuinbouwkundige,endeindeling ingeschiktheidskiassenzijn
dezelfde alsingebiedAzijngebruikt,zodatnaarhetgelijknamigehoofdstukmogeverwezenworden.Inkaart3isdeagrarische
classificatiekaartgegeven.
Par.2Detuinbouw-classificatle
Kaart4-geeftde tuinbouwclassificatiekaart.Eenkleine
toelichtingmogehierondervolgen:
IngebiedEkomt slechtseenkleinpercentagegrondenvoor
.groenteteeltinaanmerking.Ditisinhetnoordeneenkleincomplex,waar eendikkelaaghumeuszandisopgebracht.Waarinde
ondergrond eenRvkzprofielisaangetroffenisditgunstigte
noemendoor'eengoedewaterhuishouding.EenRkvlprofiel inde
ondergrond isongunstiger,maarnogmatig geschiktvoorgroenteteelt.Eengrotercomplex,datvoorgroenteteeltgeschiktis
0

ligtvlak tegendestad entussendeKoningsweg endespoorlijn
Utrecht-Arnhem.Ditzijnafgegravengrondenmeteenflinkelaag
zwartebovengronddooropbrengingvan stadsvuileneenlangdurige
organische bemesting.Ookdegrondwaterstand isgunstig.
Binnenditcomplexkomenechterookprofielenvoormeteen'
minderdikkezwartelaag en/ofeenhogere,ligging t.o.v.het
grondwater, waardoordekwaliteitals groenteteeltgrond aanmer-•
keiijkminderis.
Deoppervlaktegronden,welkevoorfruitteelt Inaanmerking
komen,isaanzienlijk groter.InhetgebiedmetRkvishetalleen
deRkvl,.diezeermatig geschiktis.Delaagkomklei ishierwel
nietdik,dochheefteen storendeinvloed opdegroei.
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Inhetstroomgrondgebied hebbenwealsgoedgeschiktvoor
fruitteeltdetypenRs3enRs8,metloszanddieperdan100cm
enniettediepegrondwaterstand,aangehouden.Matiggeschiktis
hettypeRs3metloszandbinnen100cmeneendiepegrondwaterstand,ofmetalleeneendiepegrondwaterstand;voortsdeRs2en
Rs7welkeniettehoogbovenhetgrondwaterliggenendeRs4en
R s % waarvandestorendelaagnietaltedikis.Als zeermatig
zijnnogtenoemendelichte (droge)Rs2enRs7endezwaardere
Rs4enRs9.
IngebiedCkomenslechtstweekleine complexenvoorgroenteteeltinaanmerking,welkethansookalszodanig ingebruik
zijn.
LangshetHoutense PadligteencomplexopRs5meteendikke
laaglichtestroomgrond,diedoororganische bemestingvrijhumeusisenditblokjematiggeschiktmaaktvoorgroenteteelten
eveneensvoorfruitteelt.Inhetperceelinhet«zuid-westen,dat
alstuinland ingebruikis,komtzwarekleiindeondergrondvoor,
dochtediep (75-95cm)omhetprofielinongunstige zinte
beinvloeden.Debovengrond isvermengd metzandigmateriaal,
maarplaatselijknogvrijzwaarvooreengemakkelijke bewerking.
Hetgeheelismatiggeschiktvoorgroenteenfruit.
Watdegeschiktheidvoorfruitvanhetgehelegebiedbetreff
hiervoorgeldthetzelfdealsvoordestroomgrond ingebiedE.Als
uitzonderingkomttenwestenvanhetHoutensePadRs5voormet
eendikkelaaglichtere bovengrond,welke ookalszeermatig
voorfruitgerekendmagworden.
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HoofdstukV De stedebouwkundige gebruiksmogelijkheden
Par. 1Debouwtechnischekaart
Indezekaartzijndegegevensverzameld,diedestedebouwervannutkunnenzijn.Enerzijdsisbijde typenindeling
dedieptevandevastezandondergrond tengrondslag gelegd,an/Zijds
ders'iszijgebaseerd opdeaard vanhetmateriaalendedikte
hiervan,erboven,eventueelertussen.Typenl,2,3en4corresponderen rechtstreeksmetdeindelingopdeboderakaartvanhet
noordelijkkomkleidek.Dekleidikteishieroveralminderdan
1 m,terwijldeveendiktehieronderafhankelijk isvandehoogte
vanhetdèkzand,maarbehalve indekleine stukjesvandetypen
Rvkzlvandeboderakaartnergensontbreekt,hoepelplaatselijkwel
zeerdunis.
Indetypes (3)en(4)iseenonderscheid gemaaktmetde
typen3en Udoordedikkerekleilaag totuitdrukking tebrengen.
Inhetalgemeen isdanookdeveenlaagdikker.
BijdetypesIIenIIIbestaatdebovengronduitklei,
waarbijtussendezelaagvanvariërendedikte enzwaartegeen
veen bovenhetlossezandvoorkomt.Waarditwelhetgevalis,
isdatmethet typeIIIvaangegeven.
Tenslottezijnmeteenspecialekleurdiecomplexenaangegevenwaarmeerdan2mkleivoorkwam.Inhet complexvangebied
E zithierhoogstwaarschijnlijk zandonder,terwijlingebiedC
deondergrond zeerslapenookvenigkanzijn.
Onderverwijzingnaarhetvoorbehoud,inhetverslagvan
gebiedAindithoofdstuk gemaakt,hebbenwij getrachtaande
handvandegegevensbijhetonderzoekenvandebovenste125ca
dezeuittebreiden totdedieperelagen.Evenweliseennauwkeurigeronderzoekvooreengedetailleerder beeldnoodzakelijk.
Daaronsvanditgebied geenhoogtecijfersterbeschikking
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stonden zijndezanddieptesnietalsingebied At.o.v.N.A.P.
uitgezetkunnenv/orden.
Par.2Stedebouwkundigekaart

Kaart6.

Dezekaartbestaatuit tweedelen:
Kaart6A
Opdezekaartzijninschetsaangegevendegeschiktheid
vandegrondenvoorhoog- resp.laagbouw..
Type1.Hierinzijnsamengevatdiebodemtypenwelkeeen stevige
bovengrond bezittenvaneenmechanischesamenstellingnietzwßarderdanlichteklei.Deondergrond bestaatuit zand,waaringeen
slappeveen-ofkleilagenaangenomenworden voortekomen.Dit
zijndusde typesRsl,2,3,6,7en8behalveinhetgebiedC,
westelijk vandegrotegeulwaaroveral indeondergrond slapmateriaalvoorkomt.Hieropkan zowelhoog-alslapgbouw toegepast
worden zonderfundering.
Type2.Indittypezijninhoofdzaakdebodemtypen
fts^.
enRs9
samengevat.Debovengrond bovende90cm.kaneenlaag zwareklei
bevattendiehetwaarschijnlijknietmeermogelijkmaakthoogbouw toe tepassen.Ingebied Cwestelijk vandegrote geulzijn
dezetypenooknietopgenomenomdezelfde redenalsbij type1.
Opdittype2kanlaagbouw zonderfunderingnogwordentoegepast.
Type3«Hierinvindenalle bodemtypeneenplaatswaarbijhetniet
meerverantwoord wordtgeacht zonderfundering tebouwen.
Inkaart6Bisrekening gehoudenmetdebodemgebrulksvormen,
die inhetgebied voorkomen.
Type 1.Bestaatuitondiepe,hoogstensietsfijnzandhoudendebovengrond opeen zandondergrond.Ditishetbeste typevoorhoogbouw envoor speelterreinen.Voorparken,volkstuinen ofsportvelden Isdit type tedroogtegevoelig,watnog Indehandgewerktwordtdoordegebruikelijkepeilverlagingbijbebouwing.
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TotdittypebehorendeboderntypenKsi,2,6, en7.
Type 2 ishetgeschiktstvoorlaagbouw.Voorhoogbouw ispaalfunderingnodig.Sportterreinenkunnenookgoed aangelegdworden,
maarvoorparken engroenstroken is type3beter.Deboderntypen
Rs4enRs9voraendittype.
Type3bevatindeRs3enRs3debestecultuurgronden.Zezijn
geschiktvoorparken engroenstroken.IndebuurtvandeRs2kan
de rioleringhierhetbesteingelegdworden,althansvanneer
dezeniet tediepwordtgelegd.Ditgeldtinhetbijzondervoor
hetWestelijkdeelvangebiedC,daarhierdeondergrond veelal
slapperwordt.Ookvoorwoningbouw zijnzegeschikt,doordegemakkelijke bewerkbaarheid.Voorbeplanting zijnzeindebuurt
vantype1deaangewezengronden.
Type4.Dit typeisbijuitstek geschiktvoor volkstuinen.De
humeuzebovengrond isgoedbewerkbaar,terwijldezandigeondergrond eenprimawaterhuishouding garandeert,uiteraard bijeengeschiktpeil.DitcomplexgrondenligttenzuidenvandeKoningsweg,direct tegendestadsgrens.Uiteraard ishetook geschikt
voorparkenendoorzijnhogezandondergrond voorhoog-enlaagbouw.Dochdoordejarenlangeorganische bemesting endedoorsnijdingmetwaterlopenisheteenniet,ofna zeerveelenlange
arbeid,tereproducerentuingrond.
Type 5«Indit typehebbenwedegrondenondergebracht,diewe
geschiktachtenvoor sportterreinen enspeeltuinen.Hetzijngronden,diegeheeluitzwareklei bestaaneneigenlijkvoorgeen
enkeldoelgeschiktdannaeenbewerking.Metpaalfunderingkan
erwordengebouwd,terwijlbijopbrengingvan eenhumeuzebovengronddeaanleg van sportterreinenmogelijk is.Tevensishet
danmogelijkvolkstuineneropaan teleggen,hoeweldezeverre
inferieur zijnaan type Udoordeslechtewaterhuishouding,ûok
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zijningebiedChierbijondergebrachtdetypen Rs4.enRs9enRs2,
dievoor sportterreinen geenlasthebbenvande slappeondergrond,
wat zevoorniet-gefundeerdelaagbouwminderverkieslijkmaakt.
Type6omvatdemeestallaaggelegen,zeerheterogene,maarzware
gronden,dieweinig geschiktzijnvoorhoog-enlaagbouw,iïaar
doorhunaanwezigheid alslagelanggerekte stroken temiddenvan
typendievoor.anderebestemming zijnaangewezen,kunnen zeuitstekend dienenvoor singels.Dezwareklei-endelageliggingdoen
henookmindergeschikt zijnvoorpark ofgroenstrook.Fordenze
opgehoogd ofontwaterd dankanersportterrein vangemaaktworden
resp.eenbeplanting opaangelegdworden.
Type7.Daardittypeinhetnoordenvangebied FeninhetwestenvangebiedCinzulke groteoppervlaktenvoorkomt iseenaanbeveling dezecomplexen inhungeheel totietsandersdanbouwterrein tebestemmenvrijabsurd.Immersditzijnterreinenwaar
met eenpaalfundering vooral inhetuiterstenoordendoordebereikbare zanddiepte.goedgebouwd kanworden.Doordeslappeklei
enhetveenindeondergrond ishetandersdannauitgebreide
kunstmatigemiddelennietaanbevelenswsarddeze grondeneen andere
bestemming tegeven.
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HoofdstukVIOudheidkundigegegevens
Opdebodemkaartstaan rondhetgehuchtVechten tweeoude
bewoningsplaa£senaangegevenkenbaaraanhetphosphaatindeondergrond.ZijzijnwaarschijnlijkRomeinsenbehorenbijhetfort
Vechten,deoudeRomeinse sterkteFectio.Langsdeze sterkte
stroomde eenbredeRijnarm,diewe terugvinden indegrotegeul
doorgebied C.Ingebied Ekunnenwehem,ondanksdeafgravingen
inhettuinbouwcomplex tenzuidenvandeKoningsweg vervolgenals
eenkronkelende sloot.Hetweggetjelangse^ngedeelte erv?=nvanaf
deKoningsweg wordtdanooknogdeRijndijk genoemd.
Bijdenoordelijkerverslibdeofnog intacteKrommeRijnarmenhebbenwegeenschervenofphosphaatgevonden.

