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l i ©pâmehi *m het geœeesfeebeairaar *aa Bewiflfeem wsrd
feedeakarttrSng uitgevoerd ûïi het meest wsstölijk gedeelte ma â»
gemeente dat grea«t aaa ds stad Galemborg.
?aa de gaa&akte bodeakaarfc mrâ em foodaageschiktheide]«üirt
afgeleid, •omgevend de m t s van geschiktheid fsti de bodemvoor de
versehiHead© ©ü.tuur doeleindsii.
i e t r&l&iQrk mrû verroht csuler de dagelijkse leiding van de
hoofdop?,lehtar H.G.van Schaak,

Het Hoofd ma de Afdeling Kartertagea
tea behoetre ?sm Streek-en ïïâtbreidiogs»
plannea.
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De geschiktheid va» ds bodem voor cvi-ltuur doeleindsn

1 Wd^kââH,sohaal lî5000
1 toaaEigesehiktheidsk'ifirt, seha&L IÏSOOO.

I MäMM
& opdracht van Burgemeester en Wethouders van Beuslohemwerd
esn boderokundls onderaoek ingesteld in hat meest westelijk deel mm de
gemeente, dat grenat aan 4e gemeent« Culoaberg. Bet gekarteerde gobiad
beslaat ca 100 ha en wordt begrensd aan de zuMwest zijde door 4«
BiBschops @gsa£t, asn de noordwest kant door de lalsteeg en aan de noordoost
zijd© door âe Voorloopsestraat,
Iet doel tan het onderzoek was het bepalen ven de lanolsouvfïamdige
waasede van 4« groad, met dien verstande, dat de geschiktheid ven de gronden
•oer de verschillende euJ.tmirvormen en teelt«» tot uiting aou wordan geteracht.
Deverkregen resultaten gijn vastgelegd in een bodeakaarb, schaal
ItSQOÖ.?an dese kaart went een 8@i. bodemgeschiktheidôkaart afgeleid,
©veneens 0p sehaal l:SÔO0.
Ge bartering gsschiedde in ©versieht, hetgeen neerkomt op ongeveer
1 boring per ha.
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Het gekarteerde gebied maakt doel uit van het rivierkleif*
laadech&p. Hst bestaat grotendeels uit zgn. atroœroggroaâmi
ZB% van de oppervlakte wordt ingeneiaen doortewagrond.0« stroaBanaggroadenj & het algnsea de lichtere gronden, zijn van aeer *®c~
schillende aard en opbouw, waarmede ook de geschiktheid voor oultuurdoeleinde» varieert. Si het algeneen worden zij naar de koingrond toe
geleidelijk swa&rder.
lï het noordelijk gedeelte van het object worden de lichtet«
gronden aangetroffen, welke zijn aangeduid met de anabolen Bs3. Set
betreft hier bruine lichte strooairuggronden van ongeveer 50-40$
afslikbaar ( < 16 \i>) ter dikte van 90-100 om, welke naar onderen
toe geleidelijk lichter worden. 0e ondergrond dieper den 1.20 M
varieert in dit type. Deze bestaat, hetsij uit kosaklei, hetslj uit
fijn sand, beginnend op ca 2 mdiepte.
& de noordelijke hoek van het object kont de zaadige ondergrond
\

hoger to het profiel (ea 1,60m diepte).In de heek\van de ïoorloopsesfcraat en de Walsteeg konrb desa ondergrond reeda voer op 1.20a en
bestaat daar uit los grof sand.
tm zuMen van deze BeS gronden wordt het profiel ondieper. Bet
dek van ca $0% afslibhaar ie hier slechts ca 60 cmdik} de zware
koaklel ondergrond begint hier reeds op 9CKH0 ca diepte. Deae gronden
zijn aangeduid met het symbool RsS. Het land ligt hier ca 100cm
lager dan in type RsS. Plaatselijk komen donkere, duidelijk zwaardere
zgn. laklagen voor op 50-70 ca diepte, welke een storende invloed
op de waterhuishouding van deze gronden uitoefenen.
Het voorkomen van dergelijke lagen, nu echter niet donker van
kleur maar bruin en aangeduid als kniklagen, komen Ook in de oostelijke post van het object, in gronden van hei type Bs3voor. Hun
voorkomen op een diepte van ca 55-55 cm is aanleiding deae grond«»
als een ander type nl. als Re4te betitelen. Opeen diepte van

150 * SOUciawordt ook hier een koatfclei-andorgrond aangetroffen.
îerâer mar het suiden *serdi dt 1»venlaag van de profiel«© snel Mfluvdw.
Hier rus* een §0-00 e» dik d*k van bruine siddelamre klei (ca f<$ afslibbaar
op em bruingrijze lichtere ondergrond (©a 4SI afslibhaar), »et e®k hier weer
een komklei ondergrond. Deze gronden sijn aangeduid als type SslO. Deae ke*&klei ondergrond kelt Tan ooat naar weet af. Midden in het object bevindt de
kostklei sich ©pJiQO« diept«; langs deValsteeg op ca 140 cm. Correlerend
hienaede wordt de tussen de koiaklei ondergrond en ds middelbare zware klei
bovengrond gele®«* strooOTuggrond lichter, afnemend irai ca $5$ tot éa 4C$
afslibbaar. Ook het maaiveldachijot in dese richtmg af te hellen, want
langs de Walsteeg is het bovendek niet bruin maar grijs ontwikkeld, hetgeen
op esa oorspronkelijk slechte natuurlijke drainage toestand wijst. Bij ®«*
doelmatige ontwatering bieden deas lagere gronden «verniel betere drainage
»©gelijkheden.
Zowel In type B»Sals to type BslOwordt plaatselijk in de diepe kcaaklei-endergread ©peen diepte m ca 2.50-2,80 m veen aangetroffen,
Aan de zuid-en oostzijde gaat dit complex van strocaroggronden (aangeduid met de lettsr-eofablnatie Be) ever in keagronden (Bk). Deze kcakleigronden bestaan geheel uit zware klei van ongeveer 70-75$ afslibb&ar. 2h het
algemeen zijn aij door aëratie bovenin bruin van kleur en iets lichter van
textuur (oa 70ÉsfslIMïaar), hetgeen erop wijst dat de natuurlijke ontmteriag vrij goed ia. Dese koügronden worden dan ook aangeduid als H . Zij
vertegenwoordigen de beste onder de kofflgrondea.
De diepere ondergrond van deze kosskleigronden bestaat grotendeels uit
grijs grof sand. Deze ondergrond helt fm oost naar weet af. la het midden
lange de oostelijke begrenzing werd het zaad reed» dp ca 1,40a diepte aangetroffen. Si noordelijke en westelijke richting zakt« des« sandige under- grond rmp* tot ca g en 2.70 a beneden het aaaiveld. Plaatselijk komt veen
in de komklei @p variërende diepte en dikte voor«
Langs de S&aehepa Graaft, een vroegere »troo^eddifeg welk« dwars door
het kesgrsadengefeied heeft gelopen, werd weer strocfâgrend op de oudere

klei ondergrond afgezet« De profielepbouw komt hier oberem met die, beschreven onder type BslO. Ookhier worden wer de diepst« profielen- waar
de koiaklei dieper dan 1.20a beneden het maaiveld wordt aangeboord langs
de ialsteeg gevonden.
Sidien de kartering la detail was uitgevoerd zou dit tot een nadere
type-indeiiag aanleidfeigheisben gegeven. Ongetwijfeld zouden dan ook »eer
onderscheidingen In de aangegeven bodarafeys>en zijn Ingevoerd. Daarvoor zi$x
bij een orersichtskartering evenwel te «einig gegeven« beschikbaar.
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gandig» klei van gemiddeld 5Ö~40gajCslüfeaar, 80400 m dik m
geleidelijk naar onderen lichter aordead tot- ea 2Ö-£5:I afslibea&r,
plaatselijk tot minder dan 15^.

doch last op een diepte fan ca 35-55 ca ©enzware klei~(knik~)
laag.
Bs5 li#te„s|T2<3^3^od c^jsv^ej^e,!; * « * » fijnzandlge klei van
gemiddeld 45-6Qgafalibbaar, ca 60 cmdik direct rustend ©pzmr*
klei of eerst nog naar onderen lichter vcordend tot ea 3O~40g
afalibbaar. Dokasaklei begint dan op ca 90-110 cmdiepte.
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middelssmr© klei van gemiddeld 55-75$afslibbaar, 60-80 cmdik
©pbruingrijs* tot grijse fijnzandige klei met een slibgehalte
variërend van ca S5-55JI . Koaklei beginnend op een diepte
variërend van 100-140cm.

Bkl &y&&Jqp&SP& z w a r e kl®*«««**«»**» ca ?Sgafslibbaar, «Use
een daidelijk bruin«teovmgronddikker dan ca SOcmbezitten en
^elk© tevens iets lichter van todw* i s . Onder deze bevengrend
wrdt de klear naar onderen toe geleidelijk grijs en ten slotte
>blauw.
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DematevangeschiktheidIrandebodemvoordeverschillende cultumv
doeleindenwordtinhoofdzaakbepaalddoordewaterhuishoudingvande
grond.Primairwordtdezebeheerstdoordeprofielopbouw,dusdoorde
opeenvolgingvanbodemlagentanverschillendestructuurensmarte.
Daarnaastspeeltdeontwateringstoestandeenbelangrijkerol,welke beheerstwordtdoord©hoogteliggingendematetaningrijpentandemens.
Jatelegetallengaanprofielopbouwenontwateringstoestandsaaien.
Ditblijkto.a.uitdecaÎÛQcmhogereliggingtandeEsSgrondenboten
deRsSgronden,evenalsuithetfeit,datdeSkigrondeneentopografisch
duidelijklagereligginginhetterreinvertonenendusminderontwaterd
zijn.Ichtarnietsteedsishetverbandtussenhoogtellggingenontw&teringstoeatandaoeenvoudig.Zwarekleilagenineenoverigenslichte
zandigekleigrond,zoalsdeplaatselijkvoorkomendekaiklageninhet
typeRs4ofeenondiepekoakleiï-ondergronderonder(typeRs5)oefenen
doorstagnatievanwateropdezelageneenongunstigeinvloedopde
waterhuishoudingvandegronduit,inoverigensgoedontwaterdegebieden.
Dergelijkegrondenmoetenwordengedraineerdbovenofbovenindezware
komkleiondergrond.Ookeenzwaarderebovengrondismindergunstigvoor
eenoptimalewaterhuishouding(typeRa10).
Bijditalleskomtnoghetingrijpenvandemens,waardoorplaatselijk,doorhetgravenvandiepegreppelsensloten,deakkerssterk opgehoogdenbolgelegdzijn.Hetisvooralditlaatste,dateropwijst
datditgebiedeertijdsveeloverlastvanwaterheeft gehad.]hjonger
intensiefincultuurgenomenterreinenofmogelijk geëgaliseerdeterreinen,,
o.a.ineenstrooklangsdeWalsteeg,liggendeakkersnietmeerbol.
Geziendehoedanigheidvandegrassen,blijktdevroegeretoestandvan
periodiekewateroverlastweer tothetverledentebehoren.
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Uit het voorgaande blijkt het verband tussen profielopboow en
isateriïuishouding. De mate van geschiktheid voor ds verschillende gewassen loopt hisraed« parallel.
Dehoogst« eisen aan de waterhuishouding stelt de fruitteelt. De
fruitteelt eist een ©rond waarin geen stagnatie van grondwater optreedt
en een goeds aëratia mast een goed voehtbtedend veraegea tot grotere
diepte mogelijk i s . 3h het algemeen due een grond zonder storende lagen
en een geleidelijk naar onderen ltehter wordend profiel* Het aija de
BsS gronden welke aan deze eisen het beste voldoen. Se geschiktheid voor
fruitteelt van de BsS gronden te de hoek van de Middelkoopsestraat en de
Walsteeg, waar een grofsandige ondergrond op ea 120 m optreedt, kaa lets
minder sijn door een aekere é>oogtegevoeligh©iâ evenals de Bs4.
EsS gronden aiÄa tevens prtea gesehüet -»or betratand.
Be geschiktheid Tan de BsSgronden beperkt zieh hoofdaakelijk tot
die voor bouisLand. Be stagnerende keaklei-andergrend begint hier roede
op ea 100 emdiepte, waardoor desse gronden voor de fruitteelt nog mar
nauiaeli4ks mtig geschikt mogen«forden geaeht.
Ook de geschiktheid ven de Bs4 gronden beperkt sieh door het voorkomen van kniklagem te hoofdzaak tot die van bouwland,. Slechts wanneer
de kniklagen worden verwijderd is hier sprake vaa «en goed« geschiktheid voor fruitteelt.
Zowel de swaardere gronden van het t^pe ^ 1 0 als de Ski- kemgrondea
eite het meest geschikt voor grasland.

