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InopdrachtvanBurgemeesterenWethoudersvande
gemeenteDriebergen-Rijsenburgwerdzuidelijkvandeweg
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I INLEIDING
Inverbandmethetuitbreidingsplanvandegemeente
DriebergenwerdinopdrachtvanhetGemeentebestuureen
gebiedtergroottevanca50habodemkundigonderzocht.
Hetbetreffendeterreinisgelegentenzuidwesten
vandewegZeist-Doornenwordtinhetnoordwestenbegrensd
doordeRijsenburgsesteeg,inhetzuidoostendoordeDennenburg.Dezuidwestelijkebegrenzingwordtgevormddooreensloot,
Hetterreinwerdingedetailleerdoverzichtgekarteerd.
Dekarteringbeoogdeeeninzichtteverschaffenindegeschiktheidvandegrondenvoorwoningbouw.Debodemgesteldheidwerd
onderzochttoteendieptevanca1.20m,terwijlomeenin. zichtteverkrijgenindeopbouwvandedieperebodemlagen
een7-talpulsboringentot5.70mdieptewerd uitgevoerd.
Hetonderzochtegebiedligtopdeovergangvandedekzand-grondennaarderivierkleigrondenenheltgeleidelijk
vannoordoostnaarzuidwest.Hethogeredeelbestaatuit
matigfijntotzeerfijndekzand.Indelageredelenheeft
mengingmetslibplaatsgehadwaardoorslibhoudendegronden
zijnontstaan.
Hetbodemgebruikisoverwegendgraslandmetveelgrasboomgaarden.Verschillendepercelenzijnalsbouwlandingebruik,hoewelsomsdegrondtevochtigisvoorditdoel.Men
wasgedwongendezegrondenvoorbouwlandingebruiktenemen,
omdatdeverderachterwaartsgelegengrondenwelkebetervoor
ditdoelgeschiktwarennietalszodaniggebruiktmogenworden
inverbandmetdejacht.Verderkomt.inditgebiednogeen
boom-eneenbloemenkwekerijvoor,alsmedeeenperceelhakhout.
Hetgehelegebiedbestaatuitoudecultuurgrondendie
dooreeuwenlangeorganischebemestingeneendikkegoed
humeuzebovenlaagvanzeergoedekwaliteithebbengekregen.
Teneindedeproblemenwelke zichbijstadsuitbreidingen
voordoen,-n.1.deland-entuinbouwkundigewaardevande
grondendegeschiktheidvoorbebouwing-zogoedmogelijk
totuitingtebrengen,werdendevolgendekaartensamengesteld:
- eenbodemkaart,schaal1:2500(bijlageI)
- eenkaartaangevendedediktevandehumeuzebovengrond
endedi6ptevanhetgrondwater,schaal1:2500(bijlageII)
- eenprofielenkaartvandediepereondergrond,schaal1:2500
(bijlageIII)
- eentuinbouwclassificatiekaart,schaal1:2500(bijlageIV).
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Hetonderzoekheeftuitgewezen,dathetgekarteerde
gebiedgeheelbestaatuitzandgronden,waarintoteendiepte
van5.70m geenslapperebodemlagenvoorkomen.Slechtsishet
zandindeverschillendegedeeltenvanverschillendesamenstellinghetgeenvaninvloedkanzijnophetdraagvermogen
vandegronden(ziebij'lage III).
Inhetoostelijkgedeeltebestaatdeondergrondgeheel
uitzeerfijnveelalzwaklemigzand,terwijlinhetwestelijk
gedeelteonderditsoortzand,opeendieptevan3.50a4m
onderhetmaaiveldmatigfijn,nietlemigloszandvoorkomt.
Dezelaatstesoortzandheefteengroteredrukvastheiddanhet
zeerfijneleemhoudendezand.
Meervanbelangvoorhetinzichtomtrentdebouwtechnische
mogelijkhedenvandezegrondenisdediktevandehumeuze
bovengrondendedieptevandegrondwaterstand.Beidefactoren
zijnopbijlageIIaangegeven.Dediktevandehumeuzebovengrondwisseltvanplektotplekenkandusalleenwordenaangegevent6rplaatsevandeboringen.Hetblijktdatdehumeuze
bovengrond zeldendikkerisdan1m.Isdebovengrondwel
dikkerdan,komteronderinmeestaleenveniglaagjevoor.Doorgaansishethumeuzedek50-80cmdik.Hethumusgehalteneemt
naarbenedeninhetprofieldoorgaansabruptaf.Slechtsin
nietdoorgewerkteprofielenwaarinnogeengedeeltevanhet
oudebodemprofielaanwezigis,valteengeleidelijkeafname
teconstateren.
Degrondwaterstandwordtgeïllustreerd doordedieptevan
dewintergrondwaterstand.Hetbepalenvandegemiddeldezomergrondwaterstandisaandeprofielkenmerkenpractischnietmogelijk,omdatdezeindeverschillende jarentezeervarieert.
Slechtskanwordenopgemerktdatdeschommelingentussende
zomer-enwintergrondwaterstand inhethogerenoordoostelijke
gedeeltegeringerzijndaninhetlagerezuidwestelijkegedeelte.
Voordeaanlegvansportvelden,parkenengroenstroken
ishetnoodzakelijkbeidefactorenincombinatietebeschouwen.DaarbijblijkendeinbijlageIalstypeZ5ensZ5
aangeduidegrondenhetmeestgeschikttezijnvoordezedoeleinden.Zouhetgebied dieperontwaterdworden,danzijnde
vochtigerbodemtypenbeterhiervoorgeschikt.
Behoudensdezebouwtechnischegegevensheefthetonderzoekuitgewezendathetgebiedgrotendeelsbestaatuit
grondenwelkegoedgeschikt zijnvoorfruitteelten/of
groenteteelt (ziebijlage IV).Dezegeschiktheidvindtzijn
oorzaakindegunstigewaterhuishoudingvandezegrondenaan
devoetvandeUtrechtseheuvelrugenerzijdsenindeaanzienlijkediktevandegoedhumeuzebovengrond tengevolgevan
eeneeuwenlangebemestingmetorganischmateriaalanderzijds.
Dedieptevandegrondwaterstand bepaaltvoornamelijkvoor
welkbedrijÊbypedegrondhetmeestgeschiktis.Erwerd
onderscheidgemaaktindegeschiktheidvoorgroenteteelt,
voorfruitteelteneencombinatievanbeide.Ookvoorlandbouwkundigedoeleindenvormenhetzeergoedegronden.Eenen
anderisnadertoegelichtindehoofdstukkenIVenV.
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Bijdeontstaansgeschiedenismoetendriephasenworden
onderscheiden'.,
a degeologischeopbouw
b depedologischeprofielvorming
c demenselijke beïnvloeding
sub.a Degeologischeopbouwvanditterreinis.vrijeenvoudig.Hetgehelegebiedbestaatuitzeerfijntotmatig
fijn, (105-aiOmu),vaakzwaklemigdekzand.Hetheltlangzaaminzuidwestelijkerichtingaf.Inhetwestelijkgedeeltekunnenduidelijktweeformatieswordenonderscheiden,
meestalgescheidendooreenveen-oflemigbandje.De,oudere
formatiebestaatuitnietleemhoudend zand (< 8%<50mu),
meteengemiddeldekorrelgroottevanca200mu.Dejongere
formatieisveelalzwaklemig (8-1^5%^ 5 0mu),meteengemiddeldekorrelgroottevanca105-150mu(zeerfijnzanj.
Kenmerkendiseenlaagsgewijselkaarafwisselenvaniets
grovereenietsfijnere zandlagenvanca30à40cmdikte«
Opsommigeplaatsenvallenindeze jongereformatie
weertweephasen teonderscheiden.Hierbevindenzich
op80a100cminhetprofieldunnebruinebandjes.Onder
dezebandjesbevindtzichhetzwaklemigezeerfijnezand
(105-150mu),terwijlerbovenweernietlemigmatigfijn
zandvoorkomt (150-S10mu).Zieafb.2.Waarschijnlijk
vormtdegrenstussendezetweephaseneenstilstandsperiodeindedekzand-^afzetting,welkebekendstaatalsde
zgn.All6r^dperiode.Hetzandbovendezegrensstaatbekend
alshetjongstedekzand,hetzanderonderalshetjonge
dekzand.
Delageregedeeltenvanhetgekarteerdeterreinvertonennog juisteenbeïnvloedingdoorhetoverstromingswatervandeKrommeRijn.Debovenstezandlagenzijnhierdooromgewerktenslibhoudendgeworden.Indelaagstedelen
iseensterkslibhoudendlaagjegevormd,lichteofzware
gebrokenzandgrondgenoemd,alnaargelanghetslibgehalte.
subb Voorenooknogtijdensdeslibafzettingzijndeze
grondenbegroeidgeweestmetbos.Indelageredelenmet
moerasbosenindehogeredelenvnl.meteiken.Onderinvloedvandemoerasbosbegroeiingheeftdeslibhoudendelaag
dieopeenblekeondergrondrust,veelaleenzwartgrijze
vlekkerigekleurgekregen.Indehogeredelenvooralinhet
matigfijnenietlemigezandheeftzichdoorgaanseenzwak
bosprofiel(zgn.schiereikenprofiel)ontwikkeld,bestaande
uiteenschraleblekebovenlaagovergaandineenlichtbruineondergrond (zieprofielbeschrijvingentypesZ6,
hoofdstukV..)
subc Debosprofielenhebbenzichnietsterkkunnenontwikkelen,doordatdezegrondenalvroegdoordemensin
cultuurgenomenzijn.Tenbehoevevandeontwateringwerd
eenslotenstelselontworpenendevrijkomendegrond,mogelijkviadepotstal,overdepercelenverdeeld.Vele
percelenwerdenmeteenwildwalomgeven.Dooreeuwenlange
organischebemestingenisdehumeuzebovehgrondgeleidelijkdikkergeworden.Vooraloptuinbouwbedrijvenwaar
tevensdiepegrondbewerkingenplaatsvonden,ishierdoor
eendikkelaagprachtigehumeuzebovengrondontstaan.

-4Plaatselijkzijndehoogstedeleninh6tterreinafgegraven
waardoordediktevanhethumeuzedekonregelmatigerisgeworden»Velegrasland-percelenzijnoprondeakkersgelegd,
zoalsditinkleistrekengebruikelijkisomeengoedeafwateringtebevorderen.Dewildwailen zijnlaterweeropgeruimd.Zijzijnechternogveelalalslagergelegenstroken
teherkennen.
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Degrondenwelkeinhetgekarteerdegebiedvoorkomen
zijningedeeldindevolgendegroepen:
ZandgrondenZ
Slibhoudende zandgronden sZ.
Detypenindeling isgebaseerdopdedieptevande
-grondwaterstand» Inditgevalwerd.-uitgegaanvandehoogste
wintergrondwaterstandwelkesamengaatmetdedieptewaarop
deeersteroestvlekkenaangetroffenworden.Bovende
hoogstewintergrondwaterstandenvertoonthetbodemprofiel
geenroesten/ofblekingsvlekken.Uit-dediktevandelaag
waarinroestvlekkenvoorkomenkonnagegaanworden.datde
grondwaterstandsschommeling vannoordoostnaarzuidwesttoeneemt.Hethogergelegennoordoostelijkgedeeltestaatnl.
meeronderinvloedvandrangwaterdanhetlagerezuidwestelijkgedeelte.Tevensbleek,datdelaagstezomergrondwaterstandvroegerhogerlagdanmomenteelhetgevalis.
Inhetgekarteerdegebiedbevindtdehoogstewintergrondwaterstand zichoveralondieperdan1meter.Deindeling
naardedieptevandegrondwaterstand isgebaseerd opde
land-entuinbouwkundigewaarderingvandegrond.
Inbeidegroepenwerdenonderscheiden:
type3 matigdrogegrondenmetroestvlekkenvanaf75a100
cm
w
4 matigvochtigegrondenmetroestvlekkenvanaf
60a75cm
" 5 vochtigegrondenmetroestvlekkenvanaf45a60cm
" 6 zeervochtigegrondenmetroestvlekkenvanaf10a
45cm
" 7 nattegrondenmetroestvlekkentotindezode.
Dematigdrogegronden (type3)lenenzichinhet
algemeengoedvoorbouwland enfruitteelt.Voorgrasland
engroenteteelt isdewaterstandtelaag.Doorhetgrote
vochthoudendvermogenvandedikkehumeuzebovengrond
kunnendezegrondenbijgebruikmakingvankunstmatigeberegeningookvoordezetakkenvanbodemgebruikgeschikt
wordengeacht.
Dematigvochtigegronden (type4)zijnbehalvevoor
bouwlandenfruitteeltookvoorvroegegroenteteeltgeschikt.Ookdezegrondenzijnbijtoepassingvankunstmatige
beregeningofverhogingvandegrondwaterstandproductiever
enookvoorgrasland enzomergroenteteeltgeschikt.
Degrondenvantype5biedendegrootstemogelijkheden.
Hieropiszoweldeteeltvanvoorjasrs-enzomergroentealsfruitteeltmogelijk,terwijldezegrondenookgoede
wisselbouwgrond vormen,d.w.z.bouwlandafgewisselddoor
.kunstweide.
Type6leentzichgoedvoorzomergroenteteelt engrasland.Doordehogewinterwaterstand isdegroeiinhetvoorjaaraanvankelijktraagzodatdevroegevoorjaersgroenteteeltopdezegrondennietopzijnplaatsis.Ookvoor

-6fruitteeltzijndemogelijkhedenmeerbeperkt.Voordeteelt
vanwintergranen zijndezegrondenmindergeschikt.ZomergewàssenzoalsMetenkunnenhogeopbrengstengeven.
Type7isvoorgraslandgoedgeschikt.Akkerbouwentuinbouwbiedenslechtsbeperktemogelijkheden.
Hetspreektvanzelfdatditslechtsglobaleaanwijzingen
zijn.Naastdegrondwaterstand spelenookanderefactorenbij
degewassenkeuze eenrol.Zohebbendeslibhoudendezandgrondendoorgaanseengrotervochthoudend vermogendande
zandgronden.Delaaggebrokengrond dieplaatselijkinde
ondergrondvoorkomtbemoeilijktdewaterbeweging.Dezegronden
zijndaardoormoeilijkerinhetgebruik,behoudensvoorgrasland.
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Zandgronden(2.)
Z3 Matigdrogezandgrondmetroestvlekken.,vanaf75a100cm.
Dehumeuzebovengrond is60a90cmdikenvaakmeerdere
malentotdiediepteomgewerktwaardoordelaagtamelijk
homogeenisgeworden.Yanhetoorspronkelijkebosprofielis
danookveelalweinigofnietsmeerover.
Profielbeschrijving •
0 - 60,cm zeerdonkerbruingrijshumeuszand
60- 80cm donkergrijsbruinmatigfijnzand,gemengdmet
ondergrond
80- 90cm lichtbruinmatigfijnzand
90-120cm bleekmatigfijnzandmetroest
120-170om bl6ekzeerfijnzandmetroest,zwaklemig
gelaagd
170->190cm blauwgrijs,zeerfijnroestlooszand.
Dezegrondenlenenzichgoedvoorfruitteeltdoorde
diepebewortelingsmogelijknedenenverderookvoorakkerbouw.Bestemmingvoorgraslandofgroenteteeltkanalleen
goedeuitkomstengevenalskunstmatigeberegeningwordt
toegepast.
Z4 Matigvochtigezandgrond-metroestvlekkenvanaf60a75cm.
Yoorprofielbeschrijvingziepulsboring 7.Hierbijmoet
in.aanmerkingwordengenomendathethumeuzedekvsakdunner
is.Ookdezegrondenlenenzichgoedvoorfruitteelten
akkerbouw.Vroegevoorjaarsgroenteteeltiseveneensmogelijk.
Graslandenzom6rgroentêteeltbiedenminderperspectief,
tenzijkunstmatige beregeningwordttoegepast,Yoorvakbekwamekwekersdiehunberegeningsinstallatiegoedwetentebenuttenvormendezedeaangewezengronden.
Z5 Tochtige zandgrondmetroestvlekkenvanaf45a60cm.
Profielbeschrijving
0 - 30cm zeerdonkerbruingrijszand
30- 50cm donkerbruingrijs'zand
50- 75cm geel,zeerfijnzandmetoranjegeleroest
75- 85cm idemmetroodbruineroest 85->125cm gebleekt,zeerfijnzandmetietsroest
Dezegrondenzijninde"winter juistniettenat,zodat
„~„«1fruitteeltalsakkerbouwmogelijkis,terwijlook
zowel
groenteteelt engrasland opdittypegoedvoldoen.Dittype
biedtveelzijdigemogelijkheden,waardoorrisicospreiding
mogelijk is.
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Profielbeschrijving
0 - 25cm zeerdonkerbruingrijszand
25- 45cm donkerbruin,zeerfijnzandmetroest
45- 55cm wit,matig:fijnzand
55- 85cm lichtbruin,matigfijnzand
8 5 — 90cm idem,metdonkerbruinebandjesvan1cm(waarschijnlijkAllerjzSd)
90->120cm blauwgrijsfijnzandmetroest (oudereformatie)
Degrenslaag,diewaarschijnlijkdeAllerjódlaagvormten
descheidingistussenhet jongsteenhetjongedekzandwerd
maarenkelemalenaangeboord.Inhetjongstedekzandheeft
zicheenschiereikenprofielontwikkeld.
Dittypeisgoedgeschiktvoorgraslandenleent zichook
voorgroenteteelt.Voorbouwland enfruitteeltzijndemogelijkhedenbeperktdoordehogewintergrondwaterstanden.
Slibhoudendezandgronden
Doordatopdeoorspronkelijkeslibhoudendebovengrondeen
mestdek>isgekomen,iadebouwvoorveelalmaarweinigslibhoudend,dochhetslibgehalteneemtgeleidelijknaarbeneden
toeo

sZ4 Matigvochtigeslibhoudende zandgrondmetroestvlekken
vanaf60a75cm
•Voorprofielbeschrijving',zie"pulsboring6.
Dittypevormteengoedvochthoudendeuitstekendecultuurgrond,waarop,vooralmetaanvullendekunstmatigeberegening,
zeergoederesultatenbereiktkunnenworden.
sZ5 Vochtigeslibhoudende zandgrondmetroestvlekkenvanaf
45a60cm«.
Profielbeschrijving
0 - 30cm zeerdonkergrijsbruinhumeu,szand
30- 50cm donkergrijsbruinhumeus zand,slibhoudender
wordend
50- 70cm donkerbruingrijsslibhoudend•zandmetroest
70- 80cm vuilwitzeerfijnzand.metroest
80- 95cm gebleekt,zeerfijnzandmetroest
95->120cm idem,metveelroest
Daarnaastkomtsomseenlaag(je)gebrokengrondinde
ondergrond-voorzoalsinonderstaandprofiel.
0 - 50cm zeerdonkergrijsbruin,ietsslibhoudend zeer
fijnzand
50- 80cm donker bruingrijs,slibhoudend zeerfijnzand
metroest
80-100cm donkergrijze,lichtegebrokengrond
100->120cm idem,venigmetveelworteiresten

-9Dezegrondenvormendoorgaansdémeestwaardevolle
cultuurgrondenvanhetgebied,'meteenruimegëwèssenkeuzeen
hogekwantitatieve enkwalitatieveopbrengsten.
sZ6 Zeervochtigeslibhoudendezandgrondenmetroestvlekken
vanaf10a45cm.
Profielbesohrijving

donkergrijsbruinietsslibhoudendzónd
ietsdonkergrijsbruin,slibhoudend zandmetroest
idemgemengdmetdonkervaalgrijsslibhoudend
zandmetroest
- 65 cm donkergrijs,matigfijnzand
- 7 0 cm wit,matigfijnzand
- 80 cm lichtbruin,matigfijnzand
- 90 cm idem,vlekkerig
->1£0 cm gebleekt,matigfijnzandmetroest

0 -.£0
£0 -'30
30 - 40
40
.65
70
80
90

•,

cm
cm
cm

Plaatselijkkomterindeondergrondvandittypeeen
laag(je)gebrokengrondvoorzoalsinonderstaandprofiel.
0
£0
30
40
45
50
80

- £0
- 30
- 40
- 45
- 50
- 80
->1£0

cm zeerdonkergrijsbruinslibhoudendzand
cm donkere,ietsvaalgrijze,lichtegebrokengrond
cm donkervaalgrijze,zwaregebrokengrond
cm vuilwit,matigfijnzand
cm wit,matigfijnzand
cm lichtbruin,matigfijnzand
cm vuillichtbruin,zeerfijnzandmetvenigbandje
opovergang (waarschijnlijkAller^d).

Dedieptevandelaaggebrokengrondiswisselenddoch
ismeestal£0a40cm.Hoeweleengrootgedeeltevandittype
metfruitbomen isbeplant,lenendezegrondenzichbetervoor
graslandenzomergroenteteelt.
sZ.7 Natteslibhoudende zandgrondmetroesttotindezode.
Profielbeschrijving
0 - 3 0 cm zeerdonkerbruingrijs,slibhoudend zandmet
roest
30 - 45 cm zwartgrijs,gemengd,slibhoudendzand
45 - 55 cm vuilgrijs,gemengd zandmetroest
55 - 70 cm bleek,tamelijkfijnzand-70 - 80 cm geelzandmetroest
80 ->1£0 cm bleek,zeerfijnzand,vast.
Ookbijdittypekomtsomseenzwaarderelaaginde
ondergrondvoor.

-10Profielbesohrijving
0 - 15cm zeerdonkerbruingrijs,slibhoudend zandmet
roest
15 - 45 cm zeerdonkere,ietsvaalgrijze,lichtegebroken
grondmetroest
45 - 55 cm donkervaalgrijzegebrokengrondmetroest
55 - 75 cm bleek,zeerfijnzandmetgeeloranjeroest
75 -100 cm idemmetreductie
L00 ->120 cm blauwgrijs,roestlooszeerfijnzand
Dezegrondenlenenzichbeteryoorgraslanddanvoor
anderevormenvanbodemgebruik,inverbandmetdehoge-grondwaterstand.
Doordiepereontwatering zouhierinveranderinggebracht
kunnenworden,dochditzaleenalgemenegrondwaterstandsdalingtotgevolghebben,:waardoorandere;hogergelegengronden
tedroogworden.
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InbijlageIIisdediktevandehumeuzebovengrondin
5groepenonderscheiden:
t.w,indiktenvan30- 45cm
45- 65cm
65- 85cm
85-105cm
>105cm
Tenovervloedeisopelkeplaatsvanwaarnemingdedikt6
afgerondop5-tallen-opde'kaartvermeld.
Dedieptevandewintergrondwaterstand iseveneensin
5klasseningedeeld,t.w.:
III-tussen75-100cm benedenhetmaaiveld

IV
V
VI

•M

-

»
«»

n

604510-

75cm
60cm
45cm

VII-totinhetmaaiveld.

!J

îî

M

«

H

ï»
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0 - 50cm zeerdonkergrijs,slibhoudendzand
50- 60cru donkergrijs,gemengd,ietsslibhoudendzandmet
roest
60- 80cm zwartgrijs,slibhoudend zandmetroest
80-130cm lichtbruin,tamelijkfijnzand
130-160cm ietsblauwgrijs,gereduceerd zandmetorganische
resten
160-370cm blauwgrijs,zwaklemigzeerfijnzand
370r>570cm blond,matigfijnloszandmetlemigzandbandje
erboven.

0 - 25
25 -• 40
40 - 50

cm zeerdonkergrijs,humeuszand
cm donkergrijs,humeuszand
cm donkergrijs,ietsslibhoudend,zandmetroesten

50 - 70 cm
70 ->570 cm

0
30
90
120
160

- 30 cm
- 90 cm
-120 cm
- 160 cm
-240 cm

240 ->570 cm

enigereductie
blond,zeerfijnzandmetroest
bleek,zeerfijnzandmetietsroesttot>170cm,
lenigerwordend.

zeerdonkergrijs,ietsslibhoudendzand
donkergrij-s,ietsslibhoudendzand
donkergrijs,slibhoudend zand
bleek,matigfijnzend
bleek,zeerfijnzandmetleemlensjeop240-340
en420cm
idem,fijnerenietslemigerwordend.

7
0
70
100
130
150
430

- 70
-100
-130
-150
-430
->570

cm
cm
cm
cm
cm
cm

zeerdonkergrijs,•humeusfijnzand
idem,metietsroesten6nigereductie
donkervaalgrijs,slibhoudend zand
bruingrijs,zeerfijnzand
bleek,zeerfijnzand
geel,zeerfijnzandmetlemigbandjeerboven.
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Hoewelervelevormenvantuinbouwbestaanwerdde
classificatievandegrondenvoortuinbouwgebaseerdop
3tuinbouwbedrijfstypejo.n.1,groenteteelt,fruitteelten
eencombinatievanbeide.Deindelinghoudtvoornamelijk
verbandmetdedieptevanhetgrondwater.Naardewaarde
welkedeverschillendegrondenvoordezeb6drijfstypen
hebbenwerdeenindelinggemaaktin:
I
goedgeschikt
II geschikt
III matiggeschikt
Weinigofnietgeschiktegrondenkomeninditgebied
nietvoor.Debeoordelingalsmatiggeschikthoudtin
hoofdzaakverbandmeteenhogegrondwaterstand en/ofhet
voorkomenvaneenminderdoorlatendeofopdrachtigelaag
gebrokengrondonderdehumeuzebovengrond.
Debestegrondenvormendeoude,goeddoorwerkte
enbemesteoudetuingronden.

