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Woord vooraf
1•Opbouwvanhot goblod
2«Kartoriagaarltoriaiavorband notde productiviteit
3.BoaohrljvliigTandobodeakaart invorband aetdo mogelijkbod**•*

1#Bodeakaart vando peroelen 67,68on 69,«chaal1 t2500
2,Profielenkaartvande peroelon 67,68on69» aohaal1 i2500

IQCBD VOCRAT

In opdraoht ran dt Diraotovr Tan do WilhalaJwapoldor word aan
bodaakartaring uitgaroard, apaaiaal »at hat oog op da aogalijkhaid van
diapploagaa«
m varbaad daaraado ia gaan kaart ran da bodaatypan ••rraardifd,
-dosa t i j n boorpunttgawijso aaagadoid op da profialaakaart-, doch ia
bodaakaart aaaangaatold, waarop apadaal da gabladan aai atoraada l a f «
staan aangagavan,
Hat valdwerk ward uitgaroard in da harfat van 1952 door I.Ovaa,
andar laiding van onsa gastnadavarkar, Sr Zr K.Tan dar

18 ADJWCMHRICT8ŒI TAN IE
STICHTAG VOCR BCOKffiARnRWQ,

(Z.Yan Doorn)
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Dogokartoordo paroalan vordoa tot da liaawlaadgroadon gsrokaad.
Dit hoadt In, dat hot gahala profiel kelkrijk is en maastal w boven neer
beaedea lichter wordt. Bij de Toraiag TanIlarcwlaadgreadaa sija aeestal
2 phase» van afsetting te ondereoheidea, n.l.t
a. Tondag van eandplaten oageren door streeagealaa
b. diohtsllbbing TUI de gemlen en bedekking Tanda «andpiaten aet slibhoadand aaterlaai.
Hiar doat sieh echter bat TerscMjnael TOOT, dat da TorBingTan
zandplaten pas Is ingetreden, nadat Yoordian raad« aanbegin van dijk»
Toralng aanaesig aas. Hierdoor elan we bij do plaatgrondaa op ca 60 - 90
aa O.B.T* aan overgang naar aaar of aladar fijn aa sUbhendender aeterianl.
Dt swaarte Tanda borangrond wordt bapaald doeri
1• Afstand van bat Ooascha Map, daar date aan tot da bedljkiag vaterroe*
raad« kraak Is genaast. laag« do kraak Tindan «a do lichtste aa vardar ar
Taadaaa aan«waardara «fsottlag.
2« Dikta van bat oonproakalijk afgesttte klaldak ophat plaatsaad.
Al» n.1. bot afgesette, sllbboadoado dok opdo »andplaat donner lo dan 30
oabaataat do kano dat doM doorgeploegd wordt aat da plaatsand-ondergrond.
Daardoor ontstaat oen aoaggroad aot aan afaijkoado granulaire soaoaatailing
n.1. ooa boog paroantago grove dalan ton opslchte van da fljna dalan.
Dat sulks bot geval i s bij oon gedeelte Tando «andplaat v«a.l. op pare,
67 is daidolijk aorktaar.
Z.aaaaaagaWwRBlKU HfTüttaHP T W fRflWTIYgBH
Daar do •oobthoadoadboid TOB bot proflal hiar oon darvoornaamata
pijlers la TOOTdo prodmatiritolt on goeddeels afbaakolijk Ie vando
saaarte, is do grond lngadoald int
a. Zwara savel, > 25$ afslibbatf
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b. licht« savel, 15-25% afsllbbasr
1) afsliebaars <16 au.
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o# seer lieht« savel, 10 - 155t afslibbaar
s. aiddelgrof sand, 5-1051 afslibbaar} 3-cijf«r SO- 100
1. los grof zand, <5% afslibbaarf ü-cijfer 6 0 - 8 0 .
D« dikt« on «"«art« van d« versohlllende lagen sija tot tdtdrukking
gebracht op de proflelenkaart (bijlag« 2), bij voorbeeld*
profi«l «3» 16, s8, e12 « i l seggen
«3 zware savel Tan 0-30 em o.a.?.
16 Ie« grof sand van 30-60 ea o.a.v.
s8 n&ddelgrof sand van 60-80 ea o.a.Y.
o12 s««r lieht« savel van 80 - 120 ea o.a,v*
Aangesien «lacht« bij enkel« profielen een i«t« hoger gehalte «an
af«libbers d«laa voorkwam dan 35%, i« er vardar naar beven g««n Indeling
gemaakt.
Zolang nog «an percentage «lib Tan ae«r dan 10%tot «an diepte Tan
ea 80 em aanwesig is (bodoatypa 3), sal d« verdroging gaan axtraaa vornan
aann«B«n. Hi«r inaars sal de bewerteling tot vrij grot« diept« doorgaan,
D« productiviteit van d«s« grond i« goad.
Anders i s dit, indien ondiep grofsandig« lagan voorkomen (bodewtgrpe
1). Hierin heeft practieoh gaan beworteliag plaat«, waardoor de plant «nkal
aangew«2«n i« op da raganval «n d« voehtreserve van bat diana slibhondande
d«k.
Het adddelgrove sand (bedeatype 2) heeft i a dit verband «nigasiaa
gunstiger eigenschappen, oadat hierin nog aal «nige bewerteling voorkoat.
Vooral ala d« ondergrond «aar slibrijker wordt geeft daas laag geen sterk
storend «ff«et.
1- TttSflHRTJVTM ftftK^lâfff TU VWmâWPMPTTOMnf«T.T3in«m TOT DTJJPPUBQM
Hetieinhoofdsaakhetmiddelste«tak,aansluitend ophetreeda
gediepploegde gedeelte,datvoor diepploegeninaanmerkingkomt(type1,
bijlage 1 ) .Hetgrove sandkomthier overwegendop30omo.m.v.voor,terwijlhetopca60à90caovergaatinmiddelgrofsandto-tJkiehtesavel.
Hetbestei«hierditgedeeltetot«endieptevan120oatekeren,

waarbijdtbouwroorgrotendeelab o w « dientteblijven« Hierbijaoet«r
naargeatreefdword«,dealibhoudende ondergrond sovolledigaogelijk
onderdebouwroor tekrijg«,terwijlhet loaeegrove zand 10diepaogelijkwordtweggewerkt«Daardoor aalam Toohthoadandproflalontataanvan
60à90eadikt«.Batvoordeelvandasamethodeis,datdabouwvoor intaetblijft,waardoor gaanoogstdepreasiee ofandaranadelentaverwachten
sijn.Ookbenadertaansohataeaatidaalaprofiel,datwanb o v « naarbenedangalaid«lijklicht« wordt«
Indiangaannogalijkhaldbaataat totdas«dieptetapleegen,soner
iniadargevalnaargeatreefd aoetanwordandooraangingvandabovengrond
artdaarondarliggandaetorandasandlaaga « aansluitingwandoorwortalbaaa
aatariaaltekrijganaatdaslibhondandaondergrond.Zoal«raadaward opgeaerktligtdaalibhoudende ondargrond grotandaala tuseen60-90ea
(si«prefialankaart).OndaatorendaInvloedwandagrof
sandlaagwagta
warkan zonduetot aa90eageplaagd aoatanwordan«
DaovergangTantype1naartype3wordtgevormddoorgrondenaat
vrijdann«laagaiddalgrof sandinbatprofial(typa2)«Ookkoasnvandit
trpanoga « paarklainoafsondarlijkaooaplaxwn T O O T .Daarverdroging
hieropgaanarnatigavornanaalaannam« iahierdiepploegennietnoodsakalijk.
Typa3bevatgaanatorendal a g « , zodatdit T O O T dlapploegennietin
aanaarkingkoat.

