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ïm bodemkundlge verkenning van SToord-Brabaat uitgevoerd in het kader van het Tuinbouwvestigingsplaa werd *errieht
la het tijdvak Augustus 1951 t o t Januari 1953,
Blj àe veldwerkzaamhedea, dl© gepaard gaaa met het
makea vaa eea bodemkaart»moohtea wij de zeer gewaardeerde medewerking oaderviadea Taa de Bljketuinbouwoonsulent t e vuoht
I r H.J.A. s i l t s ea zijn staf ea eveneens van de Rijkstuinfeouweoasuleat t e Soes I r W, van Soest en zijn assistent voor WeetNoQâ-Brabeat 3".J. Blok. Mede door han aanwijzingen kregen wij
i a een zo kort mogelijk tijdsbestek iazieht ia de oastaadigfcedea waaronder i a Nöord-Brabant de tuinbouw la zija versehillea«
de voraea wordt uitgeoefend ea welke gronden voor de versehillende teelten bij voorkeur worden gebruikt« Aaa de head vaa de
ia Koord-Brabant reeds bekend zijnde gegevens betreffende de
behaalde resaltatea met tuiabouwgewassea op versehilleadè greadea ea hetgeen elders l a het laad reeds werd waargenomen, werd
de provinoIe iagedeeld en op kaart gebracht ia versehilleadè
laadaohappan ea bodemgroepea om daaruit u i t e i a d e l i j k de t u i a bouwgeeohiktheidakaart samea te s t e l l e n .
De gebieden van Noord~3rabant welke reeds door de
Stiehting voor Bodemkartering zijn gekarteerd, t*w. de Maaskan
het Laad van Eeusden en Altena, de Peel en de gemeenten Breda,
Zondert, Bergen op Zoomea Willemstad zijn buiten onze verkenning gebleven. Wel worden deze gebieden i a overleg met de bet r e f f eade karteringsleiders ea de Rijkstulabouwôoasuleat, ia
wiens ambtsgebied deze gronden liggen opgenomen op de tuinbouw
gesehiktheidskaart•
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UmmÊ nmtäXinm im tel, »Mtl
De gronden van Noord-Brabant zijn over het algemeen
stork variërend zowel naar de aard van hat materiaal waaruit
hat profiai Is opgebouwd als haar hua ligging tan opsichte van
hat grondwater. Naar da aard Tan hat materiaal waaruit de bod«
bestaot kan manhat verkende gebied verdelen in zandgronden,
leemgrondan, rlvlerklaigronden, seeklalgronden en veengronden,
walks groepen verder onderverdeeld kunnen worden in vele boden
reeksen en bodemtypan. Naar hun hoogteligging tan opzichte van
de omgeving an t.o.v. hat grondwater kan menda gronden verdelen in droge, vochtige an natta gronden en eventuele overgangen van deze.
Van hat In kaart gebrachte gebied beslaat het zandlandschap verreweg de grootste oppervlakte dooh hiernaast kose
nlat onaanzienlijk grote oppervlakten leem-en kleigronden TOOI
De moeras- en veengronden anken een betrekkelijk klein deel
ran de totale oppervlakte uit.
Eet gehele gebied is doorsneden door talrijke beken
en enkele grotere rivieren welke sterk hun Invloed hebben doer
gelden op de bodsmvorming, de bewening, de natuurlijke begrooj
Ing en het bodsmgebruik. De algemene helling ven de bodem la
evenals de riehtIng van de beeklopen en kleinere rivieren ©vej
wegend van zuid-oost naar noord-west. De hoogteligging ven de
gronden varieert van ongeveer 40 m4 N.A.P. langs de Belgisch*
grens ten midas van Eindhoven tot o.a. 1 a # N.A.P. in de
Langstraat en het rivier* m seekleigeoled ten westen hiervan.
Vanzelfsprekend is het verloop der hoogtelijnen nlat altijd
regelmatig dooh komen er afwisselend grotere en kleinere hoog*
ten en laagten voor» o*, stuifzandrüggen en leemopdalkingen,
waardoor hat landschap gedeeltelijk eon sterk golvend relief

rertoont. Dit golvend relief la enerzijds een gevolg t*ß 'Ifttiift*
vonaeade factoren als water en wind, doe* werkte anderaijd*
me* aan de vorming van hat nuldige landschap aoale wij ae* nu
kannen met MJA grot« variatie op korte afstand zowel wat da
bedem zelf betreft als de natuurlijke begroeiing en bet bodemgebruik. Het «test golvend relief ie dus een gevolg van geogeae
factoren dooh wee anderzijds zelf een paedogene faotor, aie iavloed uitoefende op bet ontataan e« samenstelling van het huidige landschap. Dat de hoogteligging en de daarmee gepaard
gaande vochtigheidstoeatand van de grond een grote rol apeelt
bij de boda&voraing en de natuurlijke begroeiing behoeft verder geen betoog dooh hiernaest wan eek de hoogteligging en
daarmee de vochtlgheidatoestand rm de grond, voorel in vroegere tijden ia sterke mate bepalend voor woonplaats en bodeagebruik. De oude boerderijen en dorpen op de sandgronden *ija
overwegend gevestigd op de overgang tau böge naar lege gronden,
Zohad men in de onmiddellijke omgeving ran de boerderijen geschikte gronden zowel voor bouw» aie weiland. Uitsluitend akkerof weidebouw kwamaiet of nagenoeg niet voor. Desse bouwlandgronden in Noord-Brabant, akkers genoemd, vormen oet de iets
lager gelegen weilaadgrondea rond de boerderij de oudste oui*
tuurgronden ven de provincie. Sorot nadat de ontwatering en de
waterbeheersing ter hand werd geaoatta konden ook de lager gelegen broekgrendea in cultuur worden gebracht« De ontginning van
drogere bos- en heidegronden werd voor het eerst van betekenis
na de koset ven kunstmest.
Daar roala we sagen het bodemvormead »ateriaal en de
vochtvoorziening van de grond de voornaamate factoren aiJa» die
de landbouwkundige waarde van de grond bepalen, - plaat« vos
ligging, ontsluiting en klimaat, die elders ia de wereld nia*

Bchieii voornajae waarde bepalende elementen sija, zijn in ons
lend van waal minder balang ~ werd bij de Indeling van de groß
in bodeiagroepen ook hiermede voornamelijk rekening gehouden&
Bij kleigronden werd bij de indeling ia bodamgroepen alleen
gelet op de aard en samenstelling van het saterieal waaruit as
profiel bestaat. Daar kleigronden een reel oonBtanter hoogteniveau Tertonen dan xendgronden, waarbij nog komt det men hier
veelal de voohtvoorziening beter beheerst, heeft het ainder zi
deze gronden te karteren op voohttrappen. Bovendien is bij kle
grond de vochtigheidstoestand veelal gekoppeld aan de sassen«»
stelling van het profiel. VÔÔ* rivierkleigronden en tendele oo
w©@rzeekleigronden geldt veelal de regel liohter, hoger, droger en zwaarder, lager, natter.
Rekening houdend met bovengenoemde overwegingen ont»
stond een legend«, waarbij de se&g* en leeasgronden werden ing«
daeld m& aard en samenstelling van Hat bodemvormend materia*
en tevens naar hun voehtigheidstoestsnd, terwijl de klei-en
veengronden werden ingedeeld alleen naar aard en samenstelling
van het bodemvormend laateriaal.

Wij willen nia*nrntU*' dat ©ij da elaasifiaatis va
droog, vochtig en nat voornamelijk galet is op da aoogteliggin
in het terrein t.o.v. da omgeving, op reduotie»versohiJnselen
la nat profiel en op hetgeen nat bat oog i s waar ta nemen aan
gewassen en natuurlijke begroeiing. Dit impliceert, dat dit
«tt&»ma#k m IndaUm •«••» veôntighelàstoastana vaarte van vol*
ledig ia en dat b.v, als voôhtig of stat aangegeven gronden per
adiak w«l sans ta ds©©gtantôt»«ij» v®erfeapaaidsgewassen. Ém
nauwkeurig onderzoek naasr da föonti^iaida%>estafid van da gy#al
•alt ta»*alfapralE«aÄ buiten listfcsda* T*S dit werk.

Saar da waarnemingen in bat vela gezien de opdracht
dl© ward verstrekt par oppervlakte-eœiheid betrekkelijk gering
moesten zija m rekenleg houdend met da omstandigheid tat gewerkt i s met kaarten sohaal 1 : 50.000 moet enig voorbehoud gehaakt worden betreffende de nauwkeurigheid van da bodemgrenaea
welke op de kaart voorkomen. Ook kunnen bij %maohaal van
1 t 50.000 betrekkelijk kleine oppervlakten dia niet helemaal
bij da aangegeven bodemgroep behoren niet afzonderlijk op kaart
gebracht worden. Da bijbehorende bodeakaart tete&t dms niet
anders ta siJu da« aam kaart, vélkê in grata lijnen aangeeft
welke gronden ia aan bepaald gebied voorkomen. Daar da bodemgroepen etee^e baataan uit meerdere bodemtypea zal wm bij de
interpretatie van &9 kaart steeds rekening dienen te houden met
da omstandigheid dat m«: af minder grote verschillen voorkom«*
in de profielen welke gerekend zijn tot eenzelfde bodemgroep.
Hat overnemen van deze kaart op aan grotere ao&aal of m ga*
bruiken voor directe practisehe voorlichting of advieswerk
betreffende da tuinbouw sal dan ook ernstige fauten kunnen ver-

-e.

De zandgrondeü2ijn, zoels hierboven op de legenda
is te slim, oaderrerdeeld la zware en bruin« zandgronden. De
bruin« zandgronden hebben als, kenmerk dat het profiel besta«1!
uit een dik pakket bruin aand welke over het algemeen vrij
httnaisans Is en een lichte bijneaglag heeft van alib. Voor de
zware zandgronden ie verder de indeling gesaakt naar demeerd«
re of minder© seta van humeuaiteit der gronden en naar bet
voorkoken van slib in het profiel. Opzeer veel plaatsen werd
op de zandgronden in het profiel een see? fljnzandig« materie
aangeboord, welke sterk op loeasleem gelijkt. Oorspronkelijk
was het de bedoeling het voorkomen van deze dunnere of dikken
legen, die wij verder löessleemlagea sallea noemen »et een «troerlng op de kaart aan te geven. Daar echter met uitzondering
van het gebied noord-oostelijk van het kanaal ven Den Bosoh
naar Weert in het hele zandgebied ven Noord-Brabant en zelfs
onder het zeekleidek van West Noord-Brabant des« materie plaat
aelijk voorkomt i s dage aroering weggelaten en moet aangenomen
worden, dat mmdeze loeaslsem^agen in de vochtige ea natte
zandgronden overal sal kunnen aantreffen. Het voorkomen van
deze loessleemlagen is dermate grillig dat »ea alleen set een
zeer nauwkeurige kartering de plaatsen waar deze materie voorkomt definitief op kaart zou kuaaaa aaagsvea'. Gebieden waar
deze loessleesOagen in dunnere of dikkere pakketten veelvuldig
voorkoraen zijn eaater «el te noemen. Deze gebieden zijn:
Somerense helde, het gebied rood Sohijndel, het zandgebied
Alphen, Baarle ïfacsau, üleeotec ea Cfcaea ea de omgeving van
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Etten, Rozecdaal en Wouw. Waar de lôessleem aaneengesloten of
nagenoeg aaneengesloten in vrij dikke pakketten voorkomt, d.i.
rend lindheven en Tilburg zijn ze op kaart aangegeven als loeai
leefgebieden. BIJ de hierna volgende beschrijving van de ver*
schillend© groepen zandgronden sal er dus niet steeds op gewezen worden dat ook ia hat profiel nog loesslees&agen kunnen
voorkomen.

Huauserme droge zandgronden. De gronden welke tot
deze groep zijn gerekend hebben een profiel bestaande uit vrij
grof humusarm sand. Deze zandgronden zijn hoog gelegen ten op«
ziehte van hun omgeving en ever het algemeen zeer droog« Het
zijn gedeeltelijk stuifzandruggen welke helemaalniet in ouituur
zijn of het zijn hoog gelegen wat vlakkere gronden, welke soas
nog gebruikt werden voor heshouwset name voor de aanplant van
dennen. De gezamenlijk© oppervlakte van de gronden welke tot
deze groep behoren is In Noord-Brebant lang niet onbeduidend
doch hun landbouwkundige waarde Is helaas zeer gering.
Humusarme droge en humusarme natte zandgronden« BIJ
de gronden, welke tot deze greep behoren komen wisselend hoge
en lage gronden voor. De hoge gronden komen geheel overeen met
de bovenomschreven zandgronden van groep Zl« De lagere gronden
hebben ook ongeveer hetzelfde profiel dooh deze gronden zijn
door hun lagere ligging natter en zouden bij het in cultuur
brengen waarschijnlijk spoedig overgaan tot de groep licht
humeuze vochtige zandgronden en dan bruikbaar zijn voor de verbouw van verschillende landbouw gewassen o.a. voor rogge, aardappelen en gras« De oppervlakte van de tot groep ZS gerekende
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gronden i s betrekkelijk gering.
Licht humeuze natte zandgronden. Dit siJa zeer voohti
ge t o t natte zandgronden met een l i e n t Immense bovengrond, t e r
dikt© van 20 tot 40 e$. Deze t . o . v . hun omgeving laag gelegen
zandgronden zijn periodiek zeer nat doch kunnen in droge perioden door hun gering wstervasthoudend vermogen erg droog z i j n .
Het zijn jonge ontginnlngsgrOBden welke overwegend in gebruik
zijn als grasland. Voor bouwland en m% name voor de verbouw
'Ttii wintergewassen o . a . rogge, zijn ze periodiek te n a t . Zomer«
gewassen a l s aardappels en eventueel haver en voederbieten zal
men er matig goed kunnan verbouwen. De gezamenlijke oppervlakte
gronden welke tot deze groep lieberen Is zeer gering daar deze
gronden zelden als aaneengesloten complexen lage gronden voorkomen, doen nagenoeg steeds afgewisseld worden s e t hoger gele*
gen wat drogere zandgronden.
Licht humeuze vochtige en drogere zandgronden. Mn
groot percentage van de Noord*Hrabantse zandgronden vooral van
Oost Noord-Brabant behoren tot deze groep. Het zijn nagenoeg
allemaal gronden welk in de l a a t s t e v i j f t i g jaar ontgonnen zijl
Deze gronden welke overwegend heideontglnnlngszandgrènden zijn
hebeen een zwak golvenô r e l i e f , zodat afwisselend hoger en la»
ger en daarmee droger en voohtlger gronden voorkomen. Deze gebieden naar hun vochttrappen apart onder t e verdelen In drogere en voehtiger gronden vereist een nauwkeurige kartering» welke n i e t past In het kader van d i t werk. Het Bodemprofiel van
deze gronden bestaat u i t SO tot 40 cia l i o h t humeuze of ©ngevee:
20 em matig humeuze bovengrond» naargelang de voohtigHeidstoestand van de grond rustend op gebleekt geel of brain zand.

<•»$«•

Dekleurvandebovengrond varieert,afhankelijkvandeaard
Tanbatimsiusvormendmateriaal endevochtigheidstoestandvan
hetprofielvan zwartnaargrauwtotgrijs.Dewateroapaeiteit
vandezegronden isbetrekkelijkgering» zodat bijeengebrekkigewaterbeheersing»hetgeenhierveelalvoorkomt,degronden
periodiek tenatentedroog zijnvooreenoptimalevoohtvoorzieningvandegewassen.Dedrogeregrondenvandes«groefzijn
overwegend ingebruikals bouwlandmetnamevoordeteeltvan
rogge,aardappelen enhaverendelagenatteregrondensijn
veelal ingebruikalagrasland« Devoohtigenietaltenatte
gronden zijnnaastgraslandook ingebruikals bouwland,vooras
melïjkvoordeteeltvan zomergranenenhakvruchten.Degroep
liohthumeuzsdrogeenvochtige zandgronden zijnoverhetalge*
meengoed bruikbarelandbouwgronden dochmogenzekerniette
hoog gewaardeerdwordenvanwegehunonregelmatigeenvrijon*
zekerevochtvoorzieningvandegewassen»waarbijnogkomthun
vrijgeringenatuurlijke rijkdomaanplentenvoedsel.Voortuin»
bouwdoeleindenkomen zeoverhet algemeen nietInaanmerking,
tenzijInhetprofieldereedsbovenbeschrevenloessleemlagen
voorkomen.Waardezeloessleem indegewenstehoedanigheid in
hetprofielvoorkomt,zoudendezegrondeneventueelgeschikt
zijntemakenvoordeteeltvan zachtfruit*

Lichthumeuzevochtigeendrogezandgrondenmetbijmenging tm slibIndebovengrond.Tussen DenBosehenNieuw»
kuvkligteencomplexoverwegend lagelichthumeuze zandgronden
welkevoorhetgravenvanhet afwateringskanaalvanDrongeien
naarDenBoschregelmatigonderwaterkwamen*Doordezeregelmatigeoverstroming iaeendunlaagjesllbhoudendmateriaal
afgezethetwelkdoornatuurlijkeoorzaken enbijdeontginning
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•aa de grond met de bouwroor Is veraengd, Pleataelijk Is da
alibbliaeaging dssdanlg dat het profiel eaa lieht gebroken
grond doet deakea. De aattiarlijkeTOedaeXrijkdoaea het waterwathoudend vermogen tan de grond la hierdoor wat toegeaoiaaa,
aodat de ;Uadbo«wktiadlge «aarde *aa desa groadea late hoger
geaeht seat worden dan TIB de overige lieht aas*»»« iroohtige
en drogere zandgronden. Een gedeelte Tan deze gronden komt af
en toe nog onder water zodat,enkele hogere kopje» uitgezonderd,
dit gebied voornamelijk te gebruiken is als grasland.
Liant m matig humeuze Tocbt!ge zandgronden. Ten
»Ida» faa Moergestel Hgt netst aas strook aoaraagroaaen ea»
eoaplex gronden welke bestaan «it ©ö*aa besehwen liant tmm
sa Tochtige zandgronden afgewisseld ast matig huaeuze vochtige
zandgronden. Desa betrekkelijk klelae «wort/lakt* garend is als
eaa aparte groep ©ï> kaart gebraeat ©adat het a*mea*e dakdera*<
ta saai wisselend tan dlkta en saaeBfltalliag ia dat desa groaden bij eaa •erkenning ala hier la geaehied aiat met een redelijke betrouwbaarheid afzonderlijk Hij tem groep aeagegairea
konden worden. Bamatig numeuze wehtlge a»»dgroadea, waartee
eaa gedeelte tan da groadea ran deze groep behoren» worden hl«
onder bij bodœigroep Z7 neder beschreven.
Boaaanroep 2.7
Matig bwawiae Toohtige «aadgtoaâea. Da grondenwalka
tot desa groep behorea gija aaadgramdaa sat aaa aatig htfaeas
dak ter dlkta van 30 tot eo ea rastead op eaa gaaleakte tot
geelbruine aaadondargroaâ. Hat slja o*er hataJ-geaeea twehtlge
gronden» doeh ook desa gronden hebben ea» aeer of aiader golvend reli«f, sodet ook hier droger« ea nattere gronden voork©aea. Ookhet huaasgehalte sehsÈKelt eaigeraate, **eaals ds dik

-ut« van het hnffismse dek, zodat da landbouwkundige waard« ven de
tot dese groep gerekende gronden ook wat varieert. Vergeleken
bij de licht humeuze zandgronden hebben deze gronden door de
grotere dikte ven het husieuze âek vaak gepaard gaande met een
wet hoger percentage humus een grotere watereapaciteit en daardoor ook een hogere landbouwkundige waard dan eerstgenoemde
greep. De wateroapaoiteit tea deae gronden is echter filet van
dien aard, dat een goede vochtvoorziening ven alle gewassen
steeds gewaarborgd sei slja. Ven neet er rekening mede houden,
dat bepaald« gewassen op des« gronden periodiek droogte*ver*
sohijnaelen zullen vertonen, terwijl in natte perioden plaat«
Oeiijk overlaat van «eter sel ontstaan. Over het algemeen ai5 ft
het echter goede boerengronden die sauen ast de oude bouwlandgronden, de akkers, net eerst als landbouwgronden in gebruik
zijn genomen. De«« gronden komen voor la het hele zandgebied
ven Hoord-Brabant en zijn gelegen in de omgeving-Ten de dorpen
tussen en mmàde oude bouwiandgronden en rond de boerderijen«
Ze zijn leger gelegen en voohtiger den de oude bouwlandgronden
en hierdoor overwegend In gebruik voor graaiend. Sinds de diepe*
re ontwatering welke op de aandgronden de laatste decennia
heeft pleats gehad zijn een gedeelte van deze gronden ook wel
In gebruik genomen els bouwland, waar ae sieh niet slecht voor
lenen* Vooral voor de verbouw ven zomergranen en hakvruehten
zijn se veelal beter den de hoger gelegen en drogere akkergronden« valaslfsprekend ia er enige variatie in de gronden van
dese groep en de beste gronden zouden ook ingedeeld kunnen zij*
bij de hierna nog te beschrijven meerwaardige vochtige humeuae
zandgronden, terwijl de gronden ven dese groep set de minst he>
loense profielen ook ingedeeld hadden kunnen worden hij de lieht-

-18De tuinbouwkundige waarde Tan «1 de profielen van
deze groep neg, enkele zeer goede TBrienten uitgesloten, niet
hoog geas&t worden. Voor groenteteelt ie de weteroapaoiteit
onvoldoende, vooral ook als aaa denkt een teelten onder git» «
fruitteelt eist eveneens gronden met een groot voohthoudend
vermogen, welke het mogelijk maken diep te ontwateren, terwijl
ze toch ook 's saaiera voldoende vochtig blijven. De teelt va*
zeoht fruit met neme Tan aardbeien en beeaen zal op das«
den nat aamv r i | grote kan» Tan «lagen kunne* geschieden.
Waar in deze gronde« loeaalee» in hat profiel
worden de mogelijkheden vooral voor fruitteelt groter«
Matig huaeu*e, matig droge tot droge zandgronden,
Da gronden van deze groep zijn voer aan groot daol oude
landgroB4eö, akkara geaaaaô, welke liggen rond en in Sa
vlag van de dorpen en gedeeltelijk drogere vroeg ontgonnen
heide- en bosgronden. Hat profiel van deze gronden bestaat mil
aam Batig humeua dek tat dikte van 50 tot 80 om, plaatselijk
zelfs 106 m rustend op geelbruin of bruin aaad, Teelel i s la
de ondergrond de B-laag ren aam heldopodaolering «aar te nernes
al of niet met A-laag, welke wijst op een vroegere heide-végétâti e .
De gronden liggen veelal dermate hoog dat het bodemprofiel tot op een diepte van 12S à ISO omniet et weinig met
het grondwater ia aanraking komt, sodet de dikte ven hat imm
m dek aa het percentage hunoia dat hierin aanwezig is bepalen«
Is vaat ta meerdere of mindere mat« van vochtigheid van deze
gronden. Koewei het humeuae Aal;over het algemeen dik genoemd
magworden ia het percentage taaaaa niet van dien aard dat%m
goede voehtvoorziening van alle gewassen gewaarborgd i s . Vooh'
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mlaaeade gewassen dn gewassen welke ia de rolle zomer een grote waterbehoefte hebben zijn op deze grondes minder ophun
plaats« Rogge, aardappelen en stai s kan men er met suooes verbouwen en op de beterefcodemtvpeaTan deze groep ook zomergraea
o.e. haver, doch gras en bleten en raie tuinbouwgewassen horen
odder meer door hun grote waterbehoefte in de zoster hier niet
thuis. Het percentage gronden dat tot groep Z8 behoort is voorel ia Oost Noord-Brabant vrij groot*
Matig humusvoohtige ea matig humus-droge zandgronden.
Plaatselijk komen bovenomschreven bodeagroepen Z? en Ze dusdanig snel afwisselend voor dat sa niet afzonderlijk op kaart
gebracht konden worden. Ze zijn dan aangegeven ale afwisselend
vochtige en droge matig huiaeuze zandgronden. Da landbouwkundige waarde keat overeenraatde gronden van groep Zf ea 28«
Matig humeuze en htuaeuze vochtige zandgronden met
bijmenging van zeeslib ia de bovengrond. Vanaf »*Grareanage
tot Bergen op Zoo» ligt langs het seekleigeeied een strook
zandgronden met een humeua slibhoudend dek ter dikte van 40
tot 30 om. Bet humeuze dek Hetwelk niet alleen in de beveagroaf
doen veelal in zijn gehele dikte waarneembaar alibhoudend ia,
naar schatting 6 tot IS $, heeft een diep zwarte kleur, waarschijnlijk tengevolge van nat zeealib, waardoor dese gronden
op het oog te herkennen zijn van alle andere zwarte humeuze
zandgronden.
Het voorkomen van deze zandgronden langs het zeekleikomgebied impliceert dat deze gronden over het algemeen vrij
hoog liggen t.o.v. hun omgeving. Dit i s ook overwegend het geval maar toch vertoont net landschap als opduikend zendland-
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ßohaplängshet seeklelgebied oen vrijsterkgolvend relief
waardeerafwisselend hogereenlageregronden voorkomen,hetgeengepaard gaatmet demeerdereofminderemateranvochtigheid vanhetprofiel.Eet alibgehalteneemtvanafhet klelgeM e d landinwaarts afuitgezonderd enkele geulen,waarin en
waarleng»tot verInhet zandlandaohap eengroterematevan
slibisafgaset«Plaatselijkkomenhogere plekkenvoorwelke
nagenoeg geenslibbevatten« Bovenomeehreven eigenschappen
n.1» demeerdereofminderematevanvochtigheid enhet wits*
lend slibgehalte samenmet demeerdereofminderemateven
humeuziteitmaken dat delandbouwkundigenaarde endegebruik;
mogelijkheden vandezegrondennogal sterkvariërend is« Sr
komenprofielenvoormet eendikhumeusdek,hetwelkeenhoog
gehaltehumusen slibbevatnaast profielenmet eendunburnetii
dekmeteenlaag percentagehumus S A slib»
Bekening houdendmetdefsetorendiktevenhot lmmm
sedek,humusgehalte,pereentageslibenvochtigheidstoestan
vendegrond kanmen siehseervelevariantenvanbovenomseh:
venprofielenvoorstellen welkedanook inderdaad voorkomen«
Senvrijgroot percentagevandeoppervlakte van
bodsmgroepziobehoort totdedrogeregroepdervochtige sand
gronden en zijnals bouwland ingebruik« Hoewelsevaakvrij
hoog boven hetgrondwater liggen sijnsetochvoldoende,vocht
voordemeeste landbouwgewassen zodatvoohtminhende

gews

senalszoiaergranen,voederbleten en«enofoverjarigegrasse,
hierveelvuldigvoorkomen« Opgedeelten methethoogstealibg
haltewordenookgewassen alstarwe,suikerbieten enfruitmi
sueoesgeteeld.Beietsvoohtlgergrondenvan desegroep zijn
mits zeoenbehoorlijkpercentage slibbevatten,eveneensgeschiktvoordeteeltvantarween suikerbietenenveelalook
*voerfruit«Voor fruit speelthierdefaotorwaterbeheersing
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eenzeervoornamerol« B.v« eenniet teverhelpenhog« grondwaterstand Indewinter zalvoortarwe,suikerbieten enander®
gewassengeen schedeveroorzaken,terwijldit de fruitteelt
alreedszwaar belemmert« Sclageregrondenrandes«groep zijn
zeergoedegraslaadgrondan enookzeergeschiktveergroente*
teeltmitszevoldoendehumus bevattenennieteltevochtig
zijn*uitgezonderd deallerhoogstegrondenTan dezegroepwelke
overnet algemeen hetminsteslibenhuantsbevattenmoeten de
totdezegroep behorendegronden gerekendwordentotdealler*
bestezandgronden vanHoord*Brabant« Voortuinbouwinhet alge*
meen zijnvelevas dezegrondenzeergeschiktdoendoordegrotewissellagvanhet profielopkorteafstandmoet bijhet in
gebruiknemen vendezegronden voortuinbouwdoeleindendenodigevoorzichtigheid inacht genomenworden«
HoewelversahiUehdevarianten reedsgoedefruitteeltgronden zijngenoemd zoudenwe zenietgelijkinwaardewillen
stellenmat dagoede zavel-en zeekleigrondenwelke noordelijk
hiervanvoorkomen» Devochtigehumeuzevariantenwelkeniet al
tenat zijn zoudenwetotde allerbeste groentegrondenwillen
rekenen*
Humeuzevochtige zandgrond.Iade bebouwdekom der
dorpenenronddeoude boerderijen ligtveelaleenkleineoppervlaktegronden»welke een vrijdikdekgoedhumeuze bovengrondheeft«Waar dezekleineoppervlakten voohtigegoedhumeuzezandgronden aaneen zijngesloten tot een behoorlijk complex
Zijnzeopkaart aangegeven.Wear kleineoppervlakten vandeze
groep afzonderlijkvoorkomenliggen zetussen dematig humeuze
voohtigezandgrondenwelke reedseerder zijn beschreven enwaa»
inophetvoorkomen vankleineoppervlakten vangrondenvande*

-le-

stgroep Isgewezen. Het profiel vandeze gronden bestaatul1
een dekgrijs-zwarttot zwartgekleurdegoedhumeuze zandgrondenta?dikteran 50tot 80e100e»rustend dpgebleekt zand
Dezegronden liggenoverhet algeiseen,waarsohijnlijkdoor
vroegere égalisâtie,vrijvlakenhebbenTaakeentamelijksta'
bielegrondwaterstand.Voorgroenteteelt zijnhet overwegend
zeergeschikte gronden doohvoor fruitteelt zijn zeveelalw*
wet vochtig entelicht,d.w.«.ast zeniet voldoende zeerfi$
bodemvonaendmateriaalofwel slisbevatten.Waar deze gronde
liggen langs«au 1st«gebiedwaarklei,beekbezinkingofIssu
materie iaafgezet o.a.indeLangstraat,0irachot enDen Dun
gen,hebben zeveelal een lichte bijaengingvan slibgekregen
welke iaiawaard«toer fruitteelt aamaerkelijkverhoogt. Zacht
fruitisopaldezegronden qua bodemuitatekend op zijn
plaats»

Humeuze enzoorhumeuzevoohtigetotnatte zandgror
aanast bijiaengingTanrivierslib.
IaasLangstraat tenzuidenvan aswegBaardwijkCapelle ligt eengroep zandgronden,welk» doorhsthogshuma«
gehaltesaas bijmenglngvanslisafwijkenvan deoverigehumeuze zandgronden.Hst profiel vandezegronden bestaat uit
60tot120om zwartehumeuze tot zeerhumeuze bovengrondras«
tendopgebleekt zand.Bij dsprofielen met eensmart*boven
grondvanmeerdan 100omdikteladsondergrond somsvenlg.
Indebovenste40à50omkomtoveralalibbijmengingvoor,t
wijldediep zwartsgronden Inasondergrond ookvaak slibho
dend zijn.Deze gronden zijnoverwegend ingebruikals graal
dochhet zouden eveneensuitstekende groentegronden kunnen z
Toor fruitteelt zijnzemomenteelte net.
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Gebroken grond«a.Opde©vargangvands zandgronden
naarnet zeeklei-zoweltlanaar net rivierkleigebied komen
stroken grondvoor,welkaeen zandondergrond hebbenmet daarop
een bovengrond van zand vermengd.nat delen zwareklei,well»
wijvoortaangebroken gronden sullennoemen* Voorei langshat
zeekleigebied sijahat betrekkelijk amelle stroken temeer omdat degroep Z10humeuzeslihhoudendezandgronden eveneensde
overgang vormen r*& zaadnaarklei.Ooklangshet rivierkleigebied zijnnat veelal betrekkelijksmalle atroken gronden,
dochhier komenook bredere eompleienvooro.a.bijElshout en
Haarsteeg.Hatprofiel van deze gronden bestaatuit ongeveec
40tot 60om bruingekleurd kleiigsand rustend op geblaakt
zand.Soms iada zandondergrond ook slibhoudend m plaatselijk
komen veenlaegjeaof swaarderakleilenzeninnat profiel voor.
Da hoogteligging van dagebroken gtmàm

isevenals davoohtig-

heldstoestsad vandagrond vooral inde smalle stroken zeeronregelmatig tenoeasfl*Da Bredere atroken alreeds genoemd, heb
ban«anmindergolvend reliefandaardoor ook aanregelmatiger
vochthuishouding iahat profiai•Daarinda smallestroken gebroken grondendevochthuishouding evenals da samenstellingvan
het profiel opkorte afstand soarsnelwissaltenvela profielen bovendien nog storende klei-enveanlenzen vartenen zijn
desagronden al«ooaplexongeschikt voor iedere vormvan tuinbouw.Wel komen indezegronden kleinere stukjes voormet aan
goad profiel,welkeafhankelijk Tandahoogteligging enda
voohtlgheidstoestand gebruikt kunnenworden voor fruit of groan
teteelt.De bredere stroken hebben eenminder starkgolvend reliefmet een regelmatigervochthuishouding,terwijlookhier
da bodemprofielen regelmatigervan samenstelling zijn.Deze

grondenliggenvoornaamlijkroad dedorpenSlshout enHaarster
en zijnToor eengroot gedeelte IngebruikToor groenteteelt,
terwijlhierookwet fruitteelt wordt beoefend*Het profiel
van dezegronden bestaatoverwegend«1$ongeveer50O Bbruine
licht gebrokengrond op een gebleekte zandondergrond zonder
storende lagen»Het zijnoverhot alge»«en vrijvochtige tot
nattegronden,welke sioh beterlenentoerdegroenteteelt den
voor de fruitteelt.Voor fruitteelt zijn zeveelel«at tenat
on bovendien Ishet dek gebrokengrondwit licht entodunvoo
een ideëlefruitteelt grond.Waarplaatselijkhet alibhoudeaà
dok een diktehooftvan 100omofaso*on«oordit dokvol»
doendedroog kanworden gehouden,tijnhot goedefruitteeltgron
den. Bondikdokgebrokengrond zonder storende logosmat oom
voldoendehoge liggingkomt echternaar«eerweinig voor» Do
gebroken gronden zijnnaast een betrekkelijkgoringpercentage
voor tuinbouwoverwegend alsgrasland lagebruik.

Bruinematig vochtige tot droge zandgronden veelal
»et lichte bijmengingvanslib.Dezegroep gronden zijn bijna
allemaaloudebouwlandgronden gelegen bijdodorpen,welke lig
gen indoomgeving van gebiedenmot eenofanderevormvan
leemafzetting. Bot profiel beatsetvan boven naarbeneden uit
liehthumeusbruin zand hetwelk inde oovengrendonsomstot
opwat grotere diepte een lichte bijmenginghooft ven slib.
Aldezegronden liggenhoog ten opzichte vanhunomgevingen
veelalvar bovenhetgrondwater« Z*zijn ingebruikals bouwland onkomen $naansarklngvoordeselfdegewaseenals dedrog
reiaatighumeuze zwarte bouwlandgronden ml naaovoordateelt
van rogge,aardappelen,saisenoventaeelhaver.Waar desa
bruine bouwlandgronden voorkoaen indeomgeving*«öde drogen
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zwarte bouwlandgronden acht de praotljk da landbouwkundige
waard« van de brüine bouwlandgronden «at geringer den die der
zwarte gronden. Dit la ook onze indruk aa de eventuele geringere landbouwkundige waard« Koet waaraahljalljk toegeschreven
worden aan het geringe waterveathoudeade vermogen van deze
lioht huaeuze vrij grofzandlge profielen. De bljaaagiag van
slib is van dusdanige geringe mate dat het gemis aanhumus
hiermede niet volledig opgeheven wordt. Voor tuinbouwkundige
doeleinden sija das« gronden uitgeaonderd enkele gewassen,o.a.
asperges, niet gesohikt •
Bruine natta tat vochtige aandgronden veelal sat bijmenging van slib* Ook deze gronden komen voor ia da omgeving
van gebieden waar een of andere vorm van leem is afgazat. Bat
profiel van deze gronden bestaat uit een bruine lioht humeuze
zandige bovengrondraatlichte bijmenging van alla rustend op
aaa gebleekte ondergrond. Wat over do »atig huraeuze vochtige
zandgronden la gezegd betreffende da topografie an de vochtigheidstoestand van hat profiai geldt ook voor deze gronden. De
landbouwkundige waarde kost ook overeenraatda matig humeuze
voohtige zandgronden hoewel ook hier in drogere perioden evenala bij da àxog9bruine zandgronden door hat ontbroken fan
humue hat weterhoudend vermogen geringer zal zijn. Doordat deze
gronden periodiek zeer nat sija» zijn ze overwegend in gebruik
ala grasland. Hogere gedeelten elja ook wal la gebruik ala
bouwlandraatname voer da taalt van zomergewasBen. Ca tuinbouwkundige waarde van dosa gronden ia gering, daar hier hetzelfde
galdt wat ook voor groep Z7 ia gezegd.

Ho«wel loeasleealagan verspreid in naga*

-
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noeg hot hel© zandgebied TAGBrabant i s hat bodemprofiel gevon
das worden, zija enkele gebieden waargenomen waar pakketten
loessleea of loeaaieemaohtig materiaal aaaaaagaslotaa aan ta
opperrlakte voorkomen» Daaa gronden zijn apart op kaart gebracht. Hoewel de zwaarte ren nat materiaal, hat percentage
slib of leem en da dikte ven de leerpakketten, evenals da
vochtigheidatoestand van da grand sterk varieert, is getracht
een indeling te meken naar da zwaarte van hat materiaal en da
vochtigheidateestand voor zover die aan de profielen en da o««
geving zichtbaar ia. Hat loeeshoudende gebied in siJa geheel ii
naar wij menen vrij nauwkeurig aangegeven doch voor da grensan
tussen de verschillende bodaagroepen aioeten wij enig voorbehou<

Bruinarastig vochtige tat droge loessleej&oudende
zandgronden. Das« gronden kernen aaneengesloten la vrij grote
complexen voor tuasan de plaetsan Tiiburg en Udenhout aa aas
kleiner eeaplax ten noorden van Eindhoven. Het profiel ven dez«
gronden beataat mit aam vrij dik dak bruine lemige zandgronden,
aoma 100 am#f aa*r# rustend op bruin zand. Set ssija hooggelegen vrij droge gronden, walk» voornai»»liJ^ ala bouwland in gebruik zijn. Hunvochthoudend varaogen i s evenela hun netuurlii1m voedselrijkdom groter dan dia &mt liohthumeuze bruine zandgronden en da zwarte statig humeuza zandgronden. Nagenoeg alle
akkerbouwgewassen worden hier m% succes verbouwd en fruitteelt
ia ook plaatselijk zeer goed mogelijk. Yoor fruittadt zijn da
gronden met *m dik dak lenig zand en het grootste percentage
leem welke niet ta hoog liggen het maast geschikt. Gronden «at
een dunner leolg dak of een geringer percentage lemig sstariaai
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sijn Toor fruitteelt periodiek wat droog. Er komen la das«
groep ook gronden voer welk« een profiel T«rtonen bestaande
oit verschillende lemige lagen afgewisseld met sand« Oast gréa«
dan hebben een aleohtere vochtvoorziening en zijn voor gewasse»
Giet een groteTOchtbehoefte o.a. fruit slat aan te raden*
Voor groenteteelt moeten al de gronden van deze
groep mede door liet geringe pereentage humus in de bovengrond
net als gevolg een vrij droge bouwvoor in de zomer, ala niet
geschikt gerekend worden.
Bruine vochtige loeasleemhoudende zandgronden. Deze
gronden komen voor in hetzelfde gebied als boven omschreven
gronden van groep L/l en kosen er qua bodemprofiel ook veel
see overeen. Bet percentage leem in het profiel la ever het
algemeen iets hoger en de ondergrond beetaat veelal uit Höht
geel of gebieokt zand. Ce gronden van deze groep zijn de natter© varianten vm& groep L/l. Bij beide groepen kosten naaat
goede ieemhottdende profielen ook plaatselijk gronden voor welke
zeer zandig zijn of zandige lagen in het proflel vertonen« &•
voohtiger gronden van deze groep zijn zowel voor bouw- els
weiland in gebraik. De profielen met het dikste dek en het
hoogste percentage leen welke bovendien tot de drogere varias*
ten van deze groep behoren bieden qua bodem zeker mogelijkheid
voor fruitteelt. Voor fruitteelt geldt ook hier zeer zeker
dat verschillende percelen wel geschikt zijn doen dat voor het*
gebied in zijn geheel «veer voorbehoud gemeekt moot «orden«
Bruine natte loeaaleemhoudende zandgronden. Hoorde*
l u k van Udenhout l i g t een «ample* leeahoudende zandgronden,
welke laaggelegen zijn t.o.v. de omgeving omover het algemeen
nat zijn. Wel heeft ook dit landschap een meer of minder gel*
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T©ndrelief zodat «rookdrogere gronden voorkomenwelk© tot
4*vorige groep gerekend kunnenworden.Hst profiel komt voor
oengroot dselovereenmet degronden vangroepL/g echtermet
dit verschil dat deondergrond steeds zwaargebleekt Isen vee
roestvertoont.Ookkomenindeondergrond plaatselijkvrij
zwareleemlageavoorwelke stagnereadwerken opdewaterbeweging indegrond.Baaraastgronden liggen aandevoetvan de
Druneneeduinen krijgen sewaarschijnlijkhieruitveel drangwat«?toagevoerd.Bagronden vandes«groep zijnvoor aangroo
deallagebruik alsgrasland doch m worden ookgebruikt voor
bouwlandenmat aas»voorde teeltvan aomergraaea enhakvrucïten.Waarmandezegrondenvoor fruitteelt wilgebruikenmaat
opde eersteplaatsgezorgdworata«ooreengoede ontwatering,
somogelijkwaterbeheersing enmoet bovendien terdege nagagaai
worden oflaiaondergrondgeen zwareondoorlatende leealagea
voorkomen. Iahet algemeen zijn4e«egronden voor fruitteelt
nietgsBOhikt.
BodemaroepL74
Bruine HJBtigvoohtigetot drogezandigeloeasleemgronden.RondEindhoven ligt eancomplex grondenwalktgedeel<
telijkaaadusdanig groot percentage zeer fijnzandigofloess<
houdend materiaal bevattendatwijmeenden dezeapart op kaar
temoeten aangeven onderdenaam zandlgeloessgronden.Gedeel
teavaa4e«egroadeakomaa bijnadere beseaouwiagwaarschijnlijk zeerTaal overeenmat da bovenomschreven lemige sandgro
dendooh een gedeelte bestaatuit f1Jaarmateriaal*Hat rail«
•aadas»groadea issterkgolveadwaardoor aogergelegeadroge
gronden ealagergelegeavochtigergroadea afwisselendvoorkos
Be profielen vertoaea zeerTeel variatie zowel iaoader-als
boveagroad.Plaatselijklahetprofiel vaaaf deboteakaattot
opeen dieptevan 125cmofmeer geheel loessàoadead.Sldere

-salsdo bovengrond zeer zandig«ada ondergroad zwaarlemlg es
het omgekeerde komt ookvealvuldlgToor.Ook zijn sr «sadpro»
fielonwaarin één ofmeerdere loeseleemlageneengetroffannordan. AXdezeprofielenkomenvoor zowel Indedrogeals inda
natta envochtige loeasleemgronden audezevariatieatradan
dusdanigwisselend op,dat hatfiletmogelijkwasiahet kader
van ditwerk elkegroepapartopkaartta brengen.Da landbouwkundigewaardevan dazegronden iaookvariërend enhierbij
spaalt héthunmagehaltevandabovengrond ooknog aanrol.
Dshoger«gronden zijnreedssindsmensenheugenis la oultuur
enhebban eenmatighumeuze bovengrond, terwijl vele lagergelagengrondennog larecenter tijd ontgonnen zijn enmededaardoor eenhumusarmeoflichthuœawsebovengrond bezitten.Dshogs*
regronden,walkstotdezegroepgerekend zijn,liggensisregel
zeerveruithstgrondwater, 'szomerswal tot 4m,waardoor
saoverwegend alleenals bouwland bruikbaar zijn.Baar deze
gronden niet ofweinig kunnen profiterenvanhat grondwater
zijndsgewassen voorhunvochtvoorziening aangewezen ophst
water*aat~houdsadvermogenvanda bovengrond.Waarhsthala
profieluitlemigmateriaal bestaatblijktdat lanormale niet
altsdroge jaren aandsvoohtbehoeft« vannagenoeg slis landbouwgewassen voldaan kanworden, zodat zalfshogsgronden mat
eenregelmatigloesaprofielvoor weiland worden gebruikt«
De hastsgronden van dezegroepd.w.z.denietalts
hoog gelegen grondenBat searegelmatigloesaprofielvan 100 m
of»eerlaaaa zlohookvoorfruitteelt sazelfsvoor fruitteelt
onder glas» Voor groenteteelt isveelal dabovengrond periodiek
te droog«

Bruine voohtigetotaatte zaadigs loeasleemgronden.
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EetbodemprofielvandezegrondenkomtovereenmetdebovenomschrevengrondanvangroepL/4.Doorhualegereliggingzijn
degrondenfandezegroepoverhet algemeenvochtigerhetgeen
siehmanifesteertIneengebleektesomawatroestigeondergrond
Hunlagereligging,waardoor sevroeger plaatselijk zeernat
zijngeweest,Ismedeoorzaakdat zelaterIncultuurgenomen
werdenmetalsgevolgeenhumusarmeoflichthumeuzebovengrens
Hetontbrekenvaneenhumushoudenddekvermindertdewatereapaoiteitdergronden zekerhoeweldewateroapaeitelthieropde
eersteplaatsafhankelijkisvanhetlemlgmateriaal inhet
profiel.
Haasthethumeuzedekendehoeveelheid vanhetieml|
materiaal speeltvoordevoehtvoorzienlngvandegewassenook
degelaagdheid tangetlemigmateriaal inhetprofieleengrot«
rol«Begronden vandezegroepmeteenregelmatigloessprofiel
hebben eengoedevochthuishouding en zijndanzeer geschikt
voerdeteeltvannagenoegallelandbouwgewassen.Ookfruitteel
ishierqua bodemzekerop zijnplaats.Haargelanghetloessleemhoudenddekdunnerwordtof bestaatuitlagen afgewisseld
met zandwordt degeschiktheid voor fruitaanmerkelijkminder
enneemtookdelandbouwkundigewaardevoorvelelandbouwgewas
senaf.Bevochtige profleienwelke indehovengrondwathumus
houdend zijn» zijnookgeschiktvoorgroenteteelt*
.Do,yWefleemgrfnd,^
InOostHoord*BrabantligtlangsdeMaaseengroep
sllbhoudendegrondenwelkequa bodemvormendmateriaal afwijken
vandeloesaleemgrondenvanMidden-Noord-Brabant,zowelalsva
derivierklelgrondenleng»deMaas.Bezegrondenwelkerlvierleemgrondenzijngenoemd zijnapartopkaartgebracht.Waarde
grondengrenzenaandekleiafzettingvandeMaasIssomszeer-
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moeilijk vast ta stallen waar hat profUI meer kielig âan wel
l e m i g i s . De graas die op de kaart is aangegeven behoeft dus
wal wat voorbehoud. Naar aard au zwaarte tan hat bodemfcoraend
materiaal is het gebied verdeeld ia zaadlge laamgroadaa en
lemige zandgronden en»ar da voohtigheidatoeetand gepaard aan
hogere en lagere ligging vaa nat terrein ia aatte tot vochtige
aa voohtige tot droge gronden, .
Vftfi TBfi,Mt•JTaTifJa-tUBtfürttfflffl
Bruinavochtigetot drogeleamgroadsa*Rond Oaykaa 1
verdervanSt*Agatha tatMaaeheaa ligt langeAauiterwaarden
ven dtaMaaseeneompleivan dezegronden.Hat aodamproflel
hiervan beataatait aam dunnerofdikkerdakbruingrofzaadlg
slibhoudendofwallasigmateriaalterdikteran 60tot 130om
liggend opaaaondergrond van vrijgrof zand.Plaatselijkvooralten zuidenvanSambaak iaaatlemig dakwaarsohijalijk tam
gevolg© vanveratulviaganliohtelijkbedektmet zand.T.o.v.
dattiterwaardeaaaookt.o.v.aataehterliggend lemig zandlandschapliggendesagroadaahoog zodat saoverwegend eenvrij

|

droog profielvertoaen,waardeersavoorhatmerendeelala
bouwlandwordengebruikt.Alleanop4adieplenigeprofielen,
diaveelalookwat lagarsijagelegen,traftmenwalweiland
aaa«Hat sljazeergoedebouwlaadgreadaaaadaprofielennet
aaameterleemofmaarzijaook %•**goedvoor fruitteelt.Op
plaatsenwaarhatfteamdakaaa dikteheeft ven 60tot100omia
hatvandaaardaa samenstelling van daondergrond afhankelijk
inhoeverrehieraaa goedefruitteelt mogelijk is* Een laeadak
mataaadiktevan gemiddeld30omliggendopgrofzand lala dit
gabladveelaltadroog dochrust aaadakvaa deze dikteop
fijazaadlgaondergrond dan salfruitteelt hierookkunnensla«*

-86gen.Voorgroeateteelt zijndegrondenvandezegroeptedroog
en bovendientehumusarm.
Mff»fire»l> R/g
BruineTochtigetotnatte leemgronden.Ditzijnde
lagergelegennattereleemgroaden» diequabodemprofiel Teel
gelijkenismetdeboven omschreven drogeregrondenvertonen.
•VS.

DedikteTanhetlemig dekvarieert ookhierTan$0tot130ca

maarrustopsterkgebleektvaakroestigsand«DekleurTan
het leemdekisniet alsbijdedrogere bodemgroephelem»el
bruin,dochgaatopeendiepteTanSOtot50omoveringrijs
of sterkgebleektmetTeelroestvlekken,hetgeenwijstopeen
vroegere zeerhogewaterstand. EengedeelteTeadagronden
van dezegroep beheerttothetvroegereoverloopgebiedTand
BaarseMaasendarest zijngeuleninhathoge bruinelaemlan
schap, sindsdedichtingTandaBears«overlaatendedieper
ontwateringTanhet helelandschap zijndezegrondenTaaldro
gerkomenteliggenzodatzenuplaatselijkvoldoende droog
zijnomalsakkerbouwgrondtewordengebruikt.Dahoogst gel«
gengrondenTandazegroepmet eenlemigdekTanongeveerIOC
amzijnookgeschiktvoorfruitteelt.Naargelangdadikte TAU
hatlemigdekgaatafnemenwordthunbruikbaarheid voorfruit
taaltminder*Voor groenteteelt zijndezegronden overheta3
gemeentehumusarmenveelalooktezwaar*
BruinamatigToehtigatotdrog«leraigezandgronden
OpdeovergangTan leemnaar zandanalsopduikingen iahet
leem-eakleigebiedkomen plaatselijkhooggelegenlemig*»and
gronden T O O T , letprofielTau dezegronden bestaatuit brui
grofzandmatmeerdereofmindere bljmangiagTan lemigmater
aal.Het zijnTrijHoogtot hooggelegengronden diaoverweg
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ois bouwland worden gebruikt. S« dikt« Tan het leemhoudead dek
ta het percentage s l i b dat hierin voerkost, Ie voornamelijk
bepalend voor bet voohthoudend vermogen van deze gronden en
bun landbouwkundige waarde» Gronden ran deze groep welke tot
een diepte van 100 omof meer nog lemig materiaal ©f s l i b ia
bet profiel bevatten, zijn goede landbouwgronden en kunnen ook
voor fruitteelt aanbevolen worden* Gronden met een dunner l e mig dek zijn veelal tevene hoger gelegen en nebben daarmee on*
voldoende watereapseitelt voor gewassen net een grote waterbehoefte in de zomer. Toor gewassen als gras en bleten en ook
voor fruit zijn dese gronden minder of ongeaonikt. Voor groenteteelt zijn el de gronden van deze groep te droog en ook te
hurauearm.
Bruine vochtige en natte lenige zandgroaden* Opde
overgang tan de voobtlge en natte lee&groadea naar net zandgebied komt een complex natte lemlge zandgronden voor met een
dek laaig zand rustend op een gebleekte zandondergrond. Het
lemig dek heeft een dikte van 30 tot 60 ea met een wisselend
slibfeehalte en i s plaatselijk matig humeus. Het gebied is laag
gelegen en was oorspronkelijk voornamelijk als grasland In ge*'
bruik. Sinds een diepere ontwatering is tot stand gekosten zijn
een gedeelte ven de gronden ook a l s bouwland in gebruik genomen voornamelijk voor de t e e l t van zo&ergranan en hakvruchten.
De laatste jaren wordt op deze gronden ook wel fruitteelt uit*
geoefend dooh gezien de Jeugdige leeftijd van de verschillende
aanplantingen i s nog moeilijk een oordeel te vormen over het
al of niet slagen hiervan. Vanwege de geringe dikte van het
lemig dek en het overwegend geringe percentage s l i b hierin,
waarbij nog komt een vrij onstabiele grondwaterstand, moet ge«
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vreesd worden dot na verloop Tan tijd zal blijken, dat fruit*
taalt nier niet of maer zeer matig thuis hoort• Wij souden de«
s« gronden niet zonder maar els geschikt voor fruit , durven
olaseifloeren. Waarliet profiel een matig humeuze bovangrond
vertoont, sija het wal geschikte gronden voor klein fruit an
ook voor groenteteelt mits sa in herfat an voorjaar aiat al ti
nat zijn.
Seekbesinklngsgrond sat opduikingen van matig huaeu;
zandgrond. Ten zuiden van de dorpen Middelrode an Heeawijk li<
langs da Zuid-Willemsvaart evenals tan sulden van da Domei t\
aan da dorpen St. Oedenrode au Oirsohot een leeg gebied, welft
als beekbazinklngsgrond is aangegeven. Sat ia een sendlandsefe
met een golvend relief, waarbij da laagten vroeger «o missehli
plaatselijk au nog wal regelmatig ondar water liepen, In da
laagten ontstond naast allbafsatting veen an humusvorming,
waardoor bodemprofielen zijn gevormd welke in da bovengrond
seér wisselend van samenstelling zijn« Ba hoogst« gronden nebben sendprefleien als beschreven bij groep Z7, - satlg hums**«
voohtige zandgronden - waarbij da bovengrond soms lieht alla*
houdend i s . In da gaulas en in ds laagatgelegen vlakten heeft
veelal een lichte veenvonaing plaats gehad waartussen slib i s
afgezet. Da hiertussen gelegen »at betrekking tot de omgeving
middelhoge gronden hebben een slibhoudende of wel lenige bovej
grond» al of niet humeus, liggend op gebleekt send« Deonder*
grond is veelal vrij grofsandig dooh plaatselijk komen hierin
eek leealsgen voor» De seer wisselende saaanstelling van het
profiel en de grote variatie der profielen onderling heeft
eveneens een seer gecompliceerde waterhuishouding van de gron«
&mtengevolge waardoor afwisselend drogere, voohtige en seer
natte gronden voorkomeno De oppervlakte van de voohtige en sei
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naftegronden IsTorreweghet grootst«waardoor laalt gebied
degronden het meestvoorgraslandwordengebruikt.Sengedeeltevandezegronden is lagebruik voor oosbouwaetname voor
deteeltvanpopulieren.Merkwaardig ia,vooral ookIn verband
mot fruitteelt, dat volgaaswaarnemingen van ©«*bouwkundigen
de lagerenattegronden voor deteelt van populieren minder
goedvoldoen elsdewst droger gelegen matighuaeuaelieht slib
houdende zandgronden.Voor akkerbouw 2ijnalleend« sandopdulN

\
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klugem goed bruikbaar envoor fruitteelt moetuitgezonderdenkelehooggelegen peroelenwelke elinhoudend siJa,hot gebied
in aijngeheel alsmindergeschikt geachtworden.Waar plast««*
lijkdehogergelegen grondennaastslibookhumuahoudend siju,
zijnseseergeschikt voorklein fruit enookvoor groenteteelt
BIJnadere nauwkeuriger karteringsal echter zeerwaarschijnlijk blijkendatdegezamenlijke oppervlakte voortuinbouw goed
bruikbare gronden roletiefgering Is«

TanGuyktotRavensteinenvanDanBosontotRsamadonksveerliggenlangs4«Maas aangroepgrondenwolk«als rlvierkleigronden ópkaapt zijngebracht.Het tussenliggendekiel
gebiedvanDenBoschtotRavenstein, deMaaskant,was reeds
Soorda Stichting voor Bodemkarteriagonderleidingvan Irvan
Diepen gekarteerd an isbuitendas«verkenning gebleven.Deop*
bouwvanditkleilandschapkont »eervaalovereen met de rivier
kleigebieden eldersInhet land.Langsdahtildfeean vroegere
stroombeddingen zijn stroken lichte ofwal sandigekielenafgasetterwijlverdervanderivieren afde zeerfijne zwarekiel*
delenwerdengedeponeerd.Zoontstond ook hiereenkleilandschapmethogere aandige kleiatrokende z«g.oeverweilen en
lagergelegen zwareklelgrondende e.g.koagebieden.Paarhet

-sorivierkleigebledaansluit bijhet zeekleigebied zondereen
tussenliggende strookandermaterieel,b.v.zandof reen, is
geenduidelijke scheidingtussen rivier-en zeekleimerkbear.
Wehebben gemeend qua bodemprofiel enligging lahet terrein
degreastussea beid© genoemde kleisoortenhet best te kunnen
lessenfeijRaamsdonksYeer,dochhetspreektvanzelfdatten
oostenTeaRaemsdonksveer inhet riTierkleidekwel invloed ven
de zeeefsettlagmerkbaar is«

fit ifmtotiim* mmmmm,mut*,unmmummmêw
Zavelealichterivierkleigronden.Dezegronden kome
invrij brede strokenvoor langsdeoeversTeadeMaas bijIet
wijk,Grave eaRsvenatein ealaeea smallere strooklangshet
OudeMeesje tea suiden vanKeizeraveer ealadeoageviagvan
Heuaden eaHedikhulzen.Het profielvan dezegronden bestaat
overwegend uit eendekTea ongeveer 100cm bruine zandigeklei
rastend op zaad« Het kleidek wordt veelal Tea bovenneer bene
denregelmatig zandigerofwellichter.Ce saadogdergroadweel
opditkleidekrust ialahet gebiedvan Cuyktot Ravenatein
eaookteawesteavan Dea Boaoh bijEngelenveelalvrijgrof
lategenstellingmet degronden langshet OudeMaasjewelke
waersehijalijk©ader iavloedTeade aee,eeaTeel fijazaadigeï
ondergrond hebben,get zand dat inhet kleidektoorkourt,is
langshet oudeMeesjeTooraamelijktea saideavaaKeizersTeer
ookmiadergrof.De»eergrofzandige©adergroad,welke plaats«
lijkeaTooral iade biaaeaboohteaderriTiereavoorkomt,aeei
Toerde laadboawsomstweeërlei bezweer.Tea eerste zullea bi^
hogeriTlerwetersteaddese groadeaTeelalkwelTertonea,hetgeeaperiodiekToordegemesseneeateaattegroad tengeTolge
keahebbeneateatweede zalomgekeerd bijeeawat lagegroad-

•31-

waterstandhatprofiaitedroogwordenwaardoor aangoedevocht
voorzieningdargewasseniagevaarkankomen.Bat percentage
grondennat een»aargrovezandondergrondhetgeenveelalgepaerdgaatsat eendunnerkleide*,iaechtervrijgering ande
overigeoppervlaktegrondenvandezegroepzijn bijeenjuiste
waterstanduitstekendelandbouwgronden zowelvoor bouw» al«
wellend« Ookvoorfruitteelt zijnaazeergeaehikt.Voorgroan«
teteelt zijndameestevandesa gronden taetug,tehumuaarm
an zomersooktedroog»

Middelzware rivierklelgronden.Dezegronden komen
naast enkelekleinegeulen inhetlandvanCuykvoorinnet
kleigebied tussenDenBosohenRaamsdonksveer.Hat zijnlager*
gelegen zwaardarakleigroadonnataasprofielbestaandeuit een
kleidekterdiktevan100om, S O B Swalmeer,rustendop «and«,
Hat zand indaondergrond laveelal»indergrofdanbijda
lichteklelgronden notgaanwaarsohijnlijkaangevolgisvande
grotara afstand diadezegronden van dariviergelegen zijn,;
Vanwegedavrijzware bovengrondendagrotaramatavanvoontSÉ
held zijndazagrondenoverwegend ingebruikalsgrasland doen
Inpoldersmet eendieperegrondwaterstand wordensaook als
bouwlandwal gebruikt« Waardazagrondenvoldoendediepontwaterdwordenlanenzijzienook.naargoadvoorfruitteelt.33e
zwakkere soorten fruit enfruitteelt onderglas ishier,gezien
ervaringen elders»mindergaod«gp/plaata«Voor groenteteelt
zijndazagronden vaaltazwaar«

Middelzware klelgronden op sand ofvaan« Plaatselijk
komenkleine complexen grondenvoorwaarnatmiddelzwarekleidekrustopveenofopopduikingen vanhet zuidelijkgelegen
zandlandschap;Opdakaart isnoordelijkvanvlijmenaanklein
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oomplexvandoze gronden aangegeven.Het kleidekIshier 50
tot80omdikenrust afwisselend op zandofveen.Waarnet
kleidekrust opveen zijndegronden laaggelegen enzeer vochtig, zodat zeenkelvoorgrasland«ordengebruikt.Waarhet
kleidek rust op zand komtopdeovergang van zandnaar klei va
aleenhumeusofvenig laagjevoorwelke storend werkt op de
waterbeweging iahet profiel.Voor akkerbouw zijndezegronden
veelalwelgesohikt doch fruitteelt ishierminderop zijn
plaats*

InhetkleigebiedtussenDen BosehenRaamadonksveeje
zijndegrondenwelkehetverste vandeMaas gelegen zijn zeer
zwaar.Het kleidek bestaat hieruit zeer zwaregrijzekleiwaa:
inveelroest isafgezet.Dezegrondenxhebbendoorlopend een
hogegrondwaterstand enzijnhierdoor enmede doorhunmoellij
ke bewerkbaarheid uitsluitend ingebruikalsgrasland.Voor
bouwland zijn zeveel tenat entezwaar en fruitteelt hoprt
hier ookniet thuis.

Zware kleigrondenop zaadofveen.Waarhet kleidek
vande bovenomsehreven«waregronden inenigermate aaneengesloten ©ostplexdunner isdan 60om zijndeze grondenaangegevej
alskielop zandofveen.Veelalrusthetkleidek danopveen
dooaplaatselijk komenook zand©pdulkingea indeondergrond
voor#Waarhet kleidek rustopveenhebben degronden dezelfde
landbouwkundigewaarde als inde boven©msohrevengroep.Ze
zijn danenkelvoorgrasland goed gesshlkt.Waarhet dunnekle:
dekrust©p zand isvaak eendusdanige bijmengingvan zandont
staan dat zevoldoende goed bewerkbaar zijnomookvoor akkerbouwiewordengebruikt.Daardezegronden ookdeel uitmaken
vanhet kerngebied zijn zeperiodiek zeernat zodat zevoor
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wintergewassenniet Inaanmerking komen.Voorfruitteelt zijn
se evenmin geschikt.

langtYolkerak,Hollandediep,Asteren Bergs«Maas
ligt vanafdeZeeuwsegrenstotRaamsdonkeveer«tu10tôt 15
km brede kleißtrookwelke tot dezeekleigronden sijsgerakend«
Tanwesten van Oesendreoht enWoeosdrechtligtook een complex
van dezegronden.Het westelijk deelvandezekleiatrookvertoont allekenmerken van zeekleidoenbetmeestoostelijkdeel
vertoont ookduidelijkde invloedvan rivierefzettingen« Zoals
bijde besokrijvingvanderivierkleigronden roodsvermeld is,
isdeovergang vanriviernear zeeklei «oorgeleidelijk, zodat
betkleigebiedrondRaamsdonksveerookalsgemengde zee-enri»
vierkleihad aangegeven kunnenworden.Daareehterdetuinbouwkundigewaardeweinig offiletafhankelijk Isvanda vermenging
van beide kleisoortendochvoornamelijkranda zwaarte vanbet
kleilgmateriaalenda diktevanbatkleidekvondenwe deze
onderscheidinginbet kadarvan ditwerkniet nodig.
Deverschillende groepen rivierkleigronden zijn
streeksgewijzeevenwijdigaan darivier,afgéstatenwal sodat
vandarivieruit landinwaarts daklei steedszwaarderwordt*
Bijde zeekleigronden isditniet bet geval« Deze zijn polders*
gewijzeafgaset zodat innagenoeg elkepoldervan zeeuit land*
inwaartsbat kleidek zwaarderwordt« Ditherbaalt zich echter
elke binnendijkopnieuw,zodatbet kaartbeeld vanbatheleklei
gebiedsteedsafwisselend lichtere en zwaardere gronden vertoont«

M esutroeBZkl
Zavelen liebtekleigronden.Een grote oppervlakte

i
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vandegrondenvanhet zaekleigebied behoorttotdezegroep.
EetprofielTandezegrondenbestaatuit zandigegrijsbruine
liohtekleiofzavelwelke ladeondergrond,veelal beneden
100omovergaat Inslibhoudend zendof zand.Hetkleidekheeft
naasthat percentageslibdatvarieertran 15tot35 %,aan
grotabijmengingTan zeerrijnsandwaardoorhatwaterhoudend
vermogenTandezegrondengrootgenoemdmagworden.Doords
grotewateroapaeiteltranhstprofielissan instaatdegrondendiaptaontwateren zonderdatditverdrogingTandegewassentengevolgeheeft.Dagrotewatereapaoiteltgepaard aan
danatuurlijkevoedaeIrijkdomTandezegrondenmaken sagesohiktvoordetaalt vannagenoegalla sultuurgewassen,zodat
hat zeerrijkelandbouwgronden zijn*Naast graananaardappelenwordendaliohtegrondenTaalgebruiktvoorda taaltTan
vlas,terwijlToor suikerbietenbijToorkeurdezwaarderegron
danvandezegroepwordengebruikt.Bovengenoemde faotoren
alszeerregelmatigendiepkleiprofielmetgrótewateroapaeiteltennatuurlijke Toedsalrijkdommakendezegrondenquabod«
totdemeest ideale fruitteeltgrondenTanonsland*Ditgeldt
zowelToor fruitteeltopdeopengrond alsonderglas«Vele
vormenTan bloembollenteelt kanmenhierookmet succesbeoef4
&9a. Waar debovengrond aan zekeremateTanhumeuzltelt bezit
zijnvooralda zavelaookgoedegroent©gronden.Voorgroenteteelt isevenals T O O T graseenhogeregrondwaterstand vereist

ZavelenlichtekleigrondenopzandofTaan» Inda
ileipolderswelkehet dichtst bijhet zandlandschapliggen,
ishetkleidekTeelaldunnerdanin dakleipoldersdichter bi
dekust.Hetkleidek isdanTeelalmiddelzwaarofzwaardoch
plaatselijkkomenook smalle strokenToorwelkeeendekhebba
Tenliohte kleiof zavelrustend opzandofTaan.Het onder-
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liggend zandlandschap h««ft plaatselijk«on sterk golvend Telintwaarbijindelaagten reedsvoordeklelafzettingveenvormingheeft plaats,gehad« Bijboringblijkt datonderbet kieldekhetwelk een diktevan 50tot100amheeft zeer afwisselend
veenenzandvoorkomt*Alleen bijzeernauwkeurige kartering
zoukleiopzandenkleiopveen apart zijn aangegeven*De
landbouwkundige waardeendegebruiksmogelijkheidvan deze
gronden varieertmetdediktevanbet kleienzaveldek«Be
kleiopveengronden zijnalle voorffuitteeltminder geschikt.
Waarbet kleidekrustopzand kandezegrond bijeengoede
grondwaterstand nog zeergoed bruikbaar zijn voor fruitteelt.
Middelzware kleigronden«Ditzijndezwaardere grondenvanbet kleigebied,welke nogniet totdekom-ofpoelgrondengerekendmogenworden«Het profiel vandeze gronden
bestaatuiteenkleidekvan100 om.ofmeerrustendopslibhoudend zandofsand.Het slibgehaltevandebovengrond varieert
van ongeveer40-60#.Demeeste profielenwordenvanboven
naarbeneden regelmatig lichter,zodat een goedewaterbeweging
indegrond goedmogelijkis«Hetzijn zeergoede landbouwgrondenennaar gelangdehoogtevandegrondwaterstand bruikbaar
voor akker-ofweidebouw.Voor fruitteeltopdeopen grond zijn
dezegronden ook zeer gssehikt,betzijmetmisschien enig voorbehoud voorenkele fijnere fruitsoorten. Voorfruitteelt onder
glasmoet enig voorbehoud gemaaktworden gezienbetgeringer
water opstijgend vermogenvandaze zwaardere gronden« Voor
groenteteelt zijnzeongeschikt vanwegedeveeltezware bovengrond«
em&roeE
Zk4
X T in»-.jnffMft
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Middelzware kleigrondenopveenofzand.Hetprofiel
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vandezegronden bestaatuit eenkleide*tordikteran 50tot
ongeveer100cmrustendop«endofreen« De zwaarte ende
aardvaahetkleidek isgelijkaandeboven beschrevenmiddelzwareklei.Beondergrond komt geheelovereenmet degronden
van bodemgroepZk2.Waarhet kleidekoverwegend ruetopveen
kostveeleleenhoge grondwaterstand voor,waardoor dezegrondenoverwegend lagebruiksdjaalsgrasland•Waarnat kleidek
m a t opzand zijnhet goedeakkerbouwgronden.Opda overgang
van zandnaarkleikomtveelal eendunhuraeusofveniglaagje
voerhetwelkdewaterbeweging inhet profielminofmeerbelemmert, zodat dezegrondenveerfruitteeltmindergesohikt
zijn.Waarhet kleidekrustopsta*zonder eenstorende overgangsleag Isdegrondvoorvelevormen van fruitteeltwelgeschikt.
Dundek«warekleiopveen.Iahatoostelijk deel
vanhet zeekleigebiedkomen enigecomplexen grondenvoorset
aamdunzwaarkleidekrustend opveen.Dediktevanhetkleidekverleerdvan SOtot 70om.Hetkleidek bestaatuit een
grijsblauw« kleiiaaterieseteea gehalteaanafslibbaarvan65?
of»eer» Indeveenondergrondkomenplaatselijkzandopduiklng«
voer zodathetprofieltoteeadiepte van185om«ome bestaat
uitkielopveen op zand enplaatselijkookuitkielop zand.
Het sijaallemaal zeernatte zwaregrondenwelkevoorfruitteelt dochookvoor akkerbouwongeschikt zijn.Voor graaiend
zijnseredelijkgoed.

Behalvedeveenoomplexenwelkeafgedekt zijngeword
doorrivier-©fzeekleikomenaogkleiaeoppervlaktesveesvo
welkeals zodanig zijn gekarteerd.Ooksmallestroken grondes
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w«lk«langsbeken m laleagten iahet zandlandschapvoorkomen
enbestaanuityanigu»terlaalalofalatvermengdmet sllb
m zand zijntotdezegroapgerekend.

Moerasgronden.Laagten 1 Ahat zandlandschapan«aal*
la stroîtanlaag*da bekensiJaladaloopaartitaanTaak T O !
gegroeidastveen.Da aard en»«aanstellingTanhatTanigmatarlealIesoarversohillenaanookdedikteTanhetpalücatwisseltstark,terwijlhatTaaknogonderbrokenwordt door zandopduikingen.Ondarmenselijke invloed afdooratronendwatervan
da bakeszijnsomaookgedaalteaopgeruimd.Hegenoegoveral
heeft bijmengiagTan alibplaatsgebedendoorontginning of
andantinokomt ook bijmangingofafàoUclagmet somaTaakvoor.
Uitaltaliasaoga blijkendatbat bodeaprofielopkorteafstand zeerstarkwissalt amdatastnietdoenlijkIsaasga*
middeldprofielTandezegrondenta beschrijven.Dithele aamenatelvanwisselende profielenwelkealiasoarlaagsijagelegen,hebbenwemoeraagrondengenoemd.Doorda grotewisseling
Tandeprofleienopzeerkorteafstand endoor de periodieke
wateroverlast hebbendezegrondenoverkatalgemeen aaagaringt
landbouwkundigewaarde.Plaatselijkkomen bijdezegroepeohtar
kleine complexen grondenToorwelke eendusdanigeaanginghebbenvanveen,zaadaa aliodathat bijvoldoendeaoga ligging
goedegroentegronden zijn.

Veraarde veengronden mat bijmengingvan zand enklei.
Ten zuidenvanWggpikenCapelle entussenWagenbergaaHoge
Zwaluwekosenveengrondenvoor,welke T O O T aaadaaleaagoad
veraardeveenbovengrondhebbenmet bijmengingTan zand aaslib«
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DeboTeagr©ndmethetonderliggende©mreraardeTeenhebbensameneendiktevan50tot100omenrustenopeengebleektezen«
ondergrond.Het zijnlageveengrondenmeteenvrijhogewaterstandwelkevoorgroenteteelt bijzondergoed geschiktzijn«
Plaatselijk;isbetveeninde bovengrond echternietveraard
enontbreektbovendiendezandbijmengingzodatdezegronden
sletalleenvoorgroenteteeltongeschikt zijndochooklenzeea
geringelandbouwkundigewaardehebben*Somskomtookeenzeer
zwaresllbbijraengingvoorwaardoor Inhetprofielzwarekleilei
zen zijnontstaan,welkedewaterbeweging Indegrond ernstig
kunnenstagneren.Dezegrondenzijnvoorgroenteteeltaanmerkelijkmindergoed.De totgroepT2behorendegronden zijndus
gedeeltelijk zeergeschikt voorgroenteteeltdochgedeeltelijk
ookonbruikbaar.Bijingebrufltaemenvannieuwegrondenvoor
tuinbouwisduseennauwkeurige kartering zeergewenst.

Weinigveraardeveengrondenmet eendundekkleiig
veentotTanigeklei.Hoordelljkvan »sSreveamoerligtten
oostenTanhetzeeklei-komgebledeenkleincomplex veengronden
meteendunneklelafdekking.Hetprofiel bestaatuit 20tot
40omTanigekleiofkleiigTeenrustend©p©aTersardTriJgr©:
veen.Het zijnseernattegrondendievoorgraslandwordengebruikt.VoortuiabouwdoeleindeaishetkleidekTeeltenaten
zwaar.
Arceringen

Overalaggronden.Opdrieplaatsen Isbijdekarterin
eenklein«omplexOTerslaggroadwaargenomenoBijQTeraagellig
langseenoudemeanderTandeMaaseen zeerzandigpakket©Ter
slagopstreomgrond.Het©Terslagpakketisgrofzandigenheeft
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lah«t eentrum•«&dikt«Tan80 om«Daaagrond«n zijnaeer
droogt©gevoelig «A komen allaanroorakkerbouwin aanmerking.
Waarbatoverslagpakketdunnerlabeeftdagrond aasgelijke
landbouwkundigewaardealsdallohtekleigrondIn4aomgeving.
NoordelijkranHaarateegligtaaakleincomplexover*
slagopzware enmiddelzwareklei.Da oreTtlaig bestaatuitaan
dunaakelibhoudendhumeue zand.Da bovengrond lahierdoortaal
ruller enbeterbewerkbaardandaomliggendekleigrondendoch
katdaklate dunomdezegronden goedegroentegronden tanoa~
men.Voorfruit zijndesagrondenvanwege da«ware onderliggendekleilaag ongeschikt.
BIJTerheyden ligt eensaaiatrookJeoverslagop
zwarekleiopveen.Satdunnedakoverslag Isfljnsaadiganhu«
»ana dochdoorzijngeringedikteheeftditdakaangeringe
tuinbouwkundigewaarde.Sangedeeltevan dezegronden laInga*
bruikvoor boomkwekerij en sierteelt.

Openkele jongezeekleipolders.SnkeleJongepolders
langsda^meraudeBergseMaashebbenaan bodemprofiel ba»
staandemit zavelan1iontekleihetwelktot Inda bovengrond
blauwgrijsan starkgereduceerd ia.Bijgoedegrondbewerking
endisparadoorluohtlng sullende»egronden waarschijnlijkop
denduureenzelfdeprofielvertonenalsonderelichte aeeklei»
gronden.Inhoeverradezenog slechtdoorluohte Jongegronden
mindergeschikt voorfruitteelt zijn,laonsonbekend dochwe
meenden zevoorzichtigheidshelveapertopkaarttemoetenaan«
^gevan.

Alswena deverkenning tanNoord-Brabantdagen«akte
kaartbesiendan blijkt hieruit dat sleohtaeen betrekkelijk
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geringpereentagevand©gronden isingedeeld bijgroependie
zonder voorbehoud voor eenofandere vorm vantuinbouw bijuitstekgeschikt geaohtworden.Overwegend bijuitstek geschikt
voor fruit zijngenoemd zavelenlichte zeekleigrondenende
liohteriTierkleigronden.Voorgroenteteelt ianagenoeg dehel<
oppervlakte humeuze on searhumeuze slibhoudende zandgronden
uitstekand geschikt«
Alsgedeeltelijkzeergeschikt voor fruitofinzijn
geheel geschiktvoor fruit maar daninminde»mate zijngerekenddevolgende bedemgroepenï
I.Demiddelzware kleigrondenvanhet rivier-*en zeekleigebied
£.Deliehteenmiddelzware kleigrondenwelke rustenopzand
3.Dedrogere rivlerleemgronden
4.Devoohtigeennatte rivierleeagronden
5«Dedrogere lemige zandgrondenuithetrivierleemlendsohap

6. De drogere zandige loessleemgronden
7. De voohtige zandige loessleemgronden
a. De drogere loessleeahoudende zandgronden
9. De voehtige loessleeahoudende zandgronden
10.De gebroken gronden
I I .De zwarte iaatig humeuze en humeuze zandgronden met bijmengii
van zeeslib en
1£.humeuze tioohtige zandgronden,
13.De beekbezinklngsgronden.
Voor groenteteelt zijn gedeeltelijk geschikt de ver*
aarde veengronden met bijmenging ran zand en s l i b , de liohte
klei» en zavelgronden, de vochtige laa&ge zandgronden Tan het
rivierleeagebied, d® voohtige zandige loeesleessgronden, de gebroken gronden, de humeuze zwarte zandgronden met bijmenging
van zeealib, de voohtige humeuze zandgronden en de beekbezin-
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kingsgronden.Vooraldeiegronden Isbijingebruikneming
voor tuinbouweennader«kartering zeer gewenst.
Beoverig« bodemgroepenwelk«opdekeert voorkomen
moeten voor tuiabouwminderofongeschikt geaohtworden»
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