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Voorwoord

Hetonderzoeknaardebodemgesteldheid vanhetproefbedrijfvandeAfdelingLandbouwplantenteelt vandeLandbouwhogeschoolaandeHaarwegteWageningenwerd uitgevoerd opverzoekvandebetrokkenHoogleraar Prof.IrW.J.Dewez.
Hetruim 20hagrotebedrijfwerd inhetvoorjaaren
dezomervan1954gekarteerd doordekarteerderP.Harbers,
onderleidingvanIrB.P.H.P.vanderSchans.
Hetwerk,uitgevoerd alsbedrijfskartering,hadvoornamelijktotdoel,devooreendrainageplanbelangrijkegegevens
inkaarttebrengen.

DeBodemkundigebijde
StichtingvoorBodemkartering,

(IrR.P.H.P.vanderSchans)

DeAdjunct-Directeur vande
StichtingvoorBodemkartering,

(Z.vanDoomi-""""""^
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Inleiding
OpverzoekvandeHoogleraar indeLandbouwplantenteeltaandeLandbouwhogeschool teWageningenwerd eenonderzoek
ingesteld naardebodemgesteldheid vanhetbijhetnieuweLaboratoriumvoorLandbouwplantenteelt gelegenproefbedrijf.Ditproefbedrijfisgelegenaande zuidzijdevandeHaarweg,tenwestenvan
Wageningenenbeslaateenoppervlakvan20«4ha.
Hetligtindebedoeling,,ditbedrijftedraineren.
Debodemkaartzaldanmedealsbasismoetendienenvooreendoor
deskundigenoptestellendrainage-advies.
Develdopname werd deelsinhetvoorjaar,deelsinde
zomervan1954verrichtdoordekarteerderP.Harberso.l.v.
debodemkundigeIrR.P.H.P.van derSchans.
Erwerd aanvankelijkeerstinraaiengeboord,waarnater
vaststellingvandegrenzenvandeverschillende bodemtypen
tussenderaaiennogeenaantalboringenwerd gedaan.Hiermede
kwamhetaantalboringenintotaalopca20perha.
Teneindebijhetdrainereneenzogoedmogelijkinzicht
indebodemgesteldheid teverschaffen,werd,naastdebodemkaart
eengrootaantaldwarsprofielenvervaardigd enbijhetrapport'
gevoegd.

Situatieschets

- 2-*••*•^i^êïï-ËBË-ÏSÉ0111^^^^^beschrijving1)
Deproefboerderijisgelegeninhetgebiedvandemiddelhoge-enlageNude-kleigronden.Dezekleigrondenzijnvolgens
Buringheennogvrijjongerivierklei-afzetting ineenonbedijkt
gebied.VandeRijnafneemtdezwaartevandekleitoe.
DeNude-kleigronden zijnmeestalminderdan130cmdik
enliggenopoudererivierklei-afzettingenvanstroomrug-en
komgronden.Hettotalekleipakketkanenigemetersdikzijn.
Somsechter zijnzeveeldunner enkomtondiepzandvoor.
Hetgekarteerdebedrijfisvroegergrotendeelsafgeticheld tenbehoevevande steenfabricage.Bijdezepercelenis
vandezwarebovengrond ca40à60cmverwijderd envervolgens
detoenontstanebovengrond grotendeelsgeëgaliseerd.
Inhetniet-afgegravengedeelte treedtopca50tot
70cmdeeerste grijsheid inhetprofielop.Daarboven isde
kleiegaalbruin.Indeafgegraven stukkentredenmeestalreeds
grijzekleurenop,opeendieptevan 30à50cm.Ookhogerinhet
profielkandit soms hetgevalzijntengevolge vandevroegere
egalisatie.
OpdebodemkaartvanBuringhkomt tenzuidenenten
oostenvanhetgekarteerdebedrijfeenvrijgrotemet zwarekalkarmekleiopgevulde stroombeddingvoor,dieoverdekt isdoor
Nude-kleio Hetlijktwaarschijnlijk,datdezwareondergrond in
eengedeelte vanhetbedrijfeveneens totdit systeembehoort.
Delichtere kleiendezandondergronden zoudendandeoeverwallenervankunnenzijn.Ditgeheelisdanoverdektdooreen
zwaarNude-kleidekmetca 55-65$afslibbaar,datlaterdeelsverwijderd is.
Inhetwestelijkedeelvanhetbedrijfisin1940een
tankgracht gegraven,welkelaterweeropgevuld is,meestalmet
zware totzeerzwareklei.

1) Voorhet samenstellenvandeze paragraaf isgebruikgemaaktvan
Buringh,P.: "Overdebodemgesteldheid rondomWageningen".
V.L.0.no57.4.

-3IIILegenda^eschryving
Deonderscheidenbod^mtypenzijninprincipe tescheiden
intwee,grotegroepen,ni.
a. Gronden,dievanafhetmaaiveld tot1.20m zwaar'tot
zeer.zwaarzijn.
b. Gronden',-diebovenin zwaarzijn,maarnaarbenedenlichterwordenenwaarinvaakonderinhetprofielzand
voorkomt»
Totgroepabehorendebodemtypen1,2en3«
Type1;Debovengrondbestaatuitzwarekleimet55-65$afslibbaar.Deze gaattussen 30en50cmoverinzeerzwarekleimet
eenpercentage afslibbaarvanmeerdan65$.Dekleiisoverhet
algemeenkalkarm.
Eenenkelemaalkomenprofielenvoor,diebenedenca
100cmweer ietslichterworden (55-65$afslibbaar).Dezezijn
bijdittypeondergebracht,omdatzeoverigensgeheelgelijkzijn.
Eveneenskomensomsprofielenvoor,die onderdezware
bovengrond ietslichterworden,maarnaarbenedenweerzeer
zwaarzijnenwelke eveneenstotdittype zijngerekend..
Type'2; Debovengrond bestaat eveneensuit zwarekalkarmeklei
met 55-65$afslibbaar,Dei-diktevandezekleiishiergroter
endezeerzwareklei (meerdan65$afslibbaar)komteerst'op
eendieptevan50à80cmvoor.
Bijdittypezijnookhierweerprofielengevoegd,die
beneden80à100cmweerwatlichterworden (55-65$afslibbaar).
Deze profielenkomenvrijvaakvoor.
Somskomenindebovenste 50tot70cminde zwareklei
lichterelagenvoormeteenpercentageafslibbaarvan40-55«
Wanneer de:3slechts10à20cmdikzijn,zijnzetervereenvoudigingvanhetkaartbeeld nietapartaangegeven.Zijndezelagen
echterdikkerofnoglichter,minder dan40$afslibbaar,danzijn
ze
inhetvolgende typeapartondergebracht.
Type 3s Dittypeheeftduseveneenseenkalkarme zwarebovengrond,welke echternaarbenedenlichterenkalkrijkerwordt,
meestalaflopend toteenpercentageafslibbaar tussen25en40.
Tussen70en100cmbegintdanweervrijplotseling eenzware
totaeerzwarekalkarme ondergrond,welke tot120cmdoorloopt.
Somsisdelichtere tussenlaagzwaarderdan40$,maarvrijdik,
somsookiszenaarbenedenlichter dan25$,maardezezeer
lichtelagenzijnnooitdikenbovendienkomen ervaaknogweer
zwaarderebandjesinvoor.Ditisvooralhetgevalinhetten
oostenvanhetLaboratorium gelegenperceel.
Opdeovergangvangroep anaargroepb staathetvolgende
type.
Type4» Dit typebestaatuit eenzwarekalkarmebovengrond,
dieop40tot60cmovergaatinzeerzware kleieniswatdatbetreftdusongeveergelijkaantype1.Hetverschilmetdittype
isechter,dattype 4vanaf80à 90cmeenlichte kalkhoudende
ondergrond heeft,welkeafloopt tot25à 40$afslibbaar.
Vantype 4komen slechts enkele kleinereplekjesvoor.
Totgroepbbehorende typen5t/m11.
Type5s Dit typebestaatbovenineveneensuitzwarekalkarme
klei (55-65$afslibbaar),terdiktevan75à100cm.Daaronder
loopthetprofielvrijsnelaf,meestal totca20à30$afslib-

"baar.Sonsechter,kontopeendieptevan115à125cmookreeds
zandvoor,terwijldaarentegenindittypetenwestenvanhetLabo>ratoriundeondergrond nietlichter,w r d t danca40$afslibbaar.
Type6; Dit type isnagenoeggelijkaanhetvorige«,Metditverschil,datde zwarekleilaaghier slechts50tot75cmdikis»
Daarbenedenloopthetprofielgeleidelijkaftotninder dan25$
afslib"baar,somskomtopeendieptevan115à125cmzandvoor.
Hetkanechter eenenkelemaalvoorkomen,ni.inde zuidoosthoek
vanhetniet-afgegravenperceel,datdeondergrond benedenca
100cmweer ietszwaarderwordt.
Type 1% Dit typeheeftdezelfde eigenschappen alstype 5en6,
maarhierisdezwarebovengrond nietdikkerdan25tot50cm.
Deondergrond looptgeleidelijkaftotca25à 30$afslibbaar,
maarblijftsomstot1.25m watzwaarder(ca 40$afslibbaar),o.a,
inhetniet-afgegravenstuk juisttenwestenvanhetLaboratoriumofwordtbeneden100cmweerietszwaarder (ca40$afslibbaar).Ditlaatstekomtinhetzelfde perceeleninhetmeest
westelijkeperceelvoor.
Type8; Dit typebestaat eveneensuit eenbovengrond vanzware
kleimet 55à65$afslibbaar.Dediktehiervanvarieertvan40
tot70cm.Daaronder loopthetprofielvrijsnelaf,terwijlop
eendiepte,variërend van80tot110cmzandvoafcomt.Indit
zandkunnenplaatselijkslibbandjesvoorkomen.
Het zandismeestalmatigfijnrivierzand.Openkele
plaatsenkontookgrofrivierzand voor,maarditwerdnietvaak
aangetroffen.
Type9° Dit typeisgelijkaantype8metditverschil,datde
zwarebovengrond hiernietdikkerisdan40à50cmendathet
zandreedsvoorkomtopeendiepte,variërend van60tot80cm.
Indittype,waarbijdushetzandhethoogst::nhetprofielvoorkomt,isditzand vaakwatgroverdanbijhetvorige
type.Erkomtpercentsgewijsvrijveelgrofzandvoor.Slibbandjes
komenzeldenvoor,waarhetzandalbinnen80cmoptrad;waar
veelslibbandjesvoorkwamen,zijndeprofielenbijtype9gevolgd.
Type10;Dit typeiswatdebovengrond endedieptevandezandondergrondbetreft,gelijkaantype8.Detussenliggende zoneis
echtergeheelandern.Hetprofiellooptnl'.nietgelijkmatigaf
totophet zand,maardebovengrond1blijftzwaar engaatzeer
abruptinhet zand over.Bovendienkomenindebovengrond soms
lagenvoor,diemeerdan65$afslibbaarbevatten,terwijlookiets
lichterlagensomsoptreden,maardezebevattennooitminderdan
40$afslibbaar.Het zand ismeestalmatigfijn,somsmatiggrof
enkanplaatselijkslibbandjesbevatten.
Type11;Watbovengrond endieptevande zandondergrondbetreft
isdittypegeheelgelijkaantype9smaarookbijdittypeloopt
hetprofielevenalstype 10nietgeleidelijkaf totopdezandondergrond.Deovergangvanhetkleideknaardezandondergrond is
zeerabrupt.Debovengrond kansomstotmeer dan65$afslibbaar v
bevatten.Eenenkelemaalkwamenookwatlichtere lagen (tot40$
afslibbaar)voor.Dekorrelgroottevanhetzandvarieert sterkvan
matigfijntotgrof.Slibbandjeskomenvrijwelnietvoor.

- 5Zwaarte_van_de_"bovengrond
Bijaldeze typenisindelegendabeschrijvingaangegeven
datdebovengrond eengehaltevan55-65$afslibbaarheeft.Ditis
ookinderdaad indenietafgegravengedeeltenhetgeval.Indeaf•getichelde'percelenisdit echter slechtsgedeeltelijk-zo.Daarkomen
grote stukkenvoor,dieietslichter zijn(45-55$afslibbaar).Omdatditverschilindebovengrond waarschijnlijkgrotendeelste
wijtenisaaneenzekereegalisatienadeafgravingenerdanook
weinigof geen verband bestaatmetdeondergrond,iservanafgeziendezwaarte ervaninhetbodemtypeonder tebrengen,maaris
dezemeteenapartearceringopdekaartaangegeven,indienzin,
datdebovengrond vanhetgearceerde gedeeltebestaatuitklei
meteenpercentageafslibbaarvan45-55endievanhetniet-gearceerdegedeelte uitkleimeteenpercentage afslibbaarvan
55-65.
Uiteraard zijndeaangegevengrenzeninverbandmetde
egalisatienietergnauwkeurig.Deovergangenvandelichtere
naardezwaarderegedeelten zijnookmeestal zeergeleidelijk.
Dezewerkwijzehoudtdusin,datmenindeomschrijving
vandebodemtypeninplaatsvan"eenbovengrond met 55-65$afslibbaar"moetlezen "eenbovengrond met 45-55$afslibbaar1;indien
ereenarceringoveraangegevenis.
Tenslotte zijnmeteenanderearceringdetotopgrote
diepteverwerkte profielenaangegeven.Hetbetrefthiereengedemptetankgracht,dieongeveervannoordnaar zuiddoorhet
westelijkgedeeltevanhetterreinlooptennogaandëoppervlakte
teherkennenisaaneenietshogermaaiveld.
Dezeverwerkte profielenkunnensterkwisselenvansamenstelling,maaroverhetalgemeenkangezegd worden,datzezwaar
enstugzijn.
Kalkgehalte
Hetkalkgehalte gaatopenneermetdezwaartevande
klei.Deprofielenmet zware totzeerzwarekleienindeondergrond zijnoverhetalgemeen slechtskalkarm.Deprofielenmet
eenlichtere ondergrond zijnoverhetalgemeenindebovengrond
weinigkalkhoudend enwordennaarmate zelichter zijnnaarbeneden
kalkrijk.
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2ES2£kingenby_de_bodenkaart
1 Hetgedeelte,gelegentenoostenvandevroegere schading
dielooptlangsdeoostzijdevanhetLaboratoriumvanafde
Haarweginhetnoorden totaandescheidingssïootin 'tzuiden,
tiltgedeeltebestaatuitdriepercelen.HetmeestnoordelijkeperceellangsdeHaarwegenhetmeestzuidelijkelangsde
scheidingssïoot zijnindertijdafgeticheld,Hetperceelertussen,
waarvroeger eenboomgaard opstond,isnietafgegraven.De
bodemgesteldheid vandeze percelen zalnuachtereenvolgens
besprokenworden.
a)?erceel_langsdeHaarweg (zieookderaaienAA'enBB').
Dï:t~percëel~ïs~vröêger~afgegraven,waardoorhetca
50cmlager iskomenteliggendandeniet-afgegraven
perceleneromheen.
Eenrechtstreeksgevolgvandezeafgravingendaarop
gevolgde egalisatie is,datdebovengrond nietoverhet
geheleperceelevenzwaaris.Inhetuiterstenoordoostenvanhetperceelligtnl. eenstukje (nietgearceerd),datindebovengrond tussen55en65$afslibbaarheeft.Inderestvanhetperceelisdebovengrond
ietslichter enheeft tussen40en55$afslibbaar.Op
deovergangtussendeze twee zwaarteklassenkomenplaatselijkprofielenvoor,diealleenindebovenste 30tot
40cmindelichtereklasse vallen,maarwaaronderweer
een20tot40cmdikke zwaardere laagvoorkomt (55-65$
afslibbaar).
Onderdezebovengrond neemt,inhetgrootste deelvan
hetperceel,dezwaarte geleidelijkaftotopeendiepte
van70à100cm (type3).Dediktevandezwaarderebovengrond bedraagt inhetalgemeen 30tot55cmjeenenkele
maalishijietsdikker.
Hetonderste gedeelte vande lichtere ondergrond
heeftmeestalnietmeer danca15à25$afslibbaar.Het
komtechter ookeenenkelemaalvoor,datdezelaagniet
lichter isdan40$afslibbaar.Aandeandere kantliggen
erinhetnoordoosten tegentype 8aan,ineensmalle
strooklangsdeHaarweg,enkele profielen,waareen
zuivere zandlaaginvoorkomtvan 20tot30cmdikte
(zieraai 1). Dezeprofielenzijnompractischeredenen
bijtype 3opgenomen.
Inde zuidelijkehelftvanhetperceelis,ongeveer
ietstenoostenvanhetmidden,eenhoeveelheid grind
indeondergrondbijgemengd (zieraai BB').
Opdezelichtere ondergrond volgtopeendieptevan
70à,100cmzwarekleimetmeerdan65$afslibbaar.De
bovenste 10à20cmervanzijnmeestalietslichter(5565$afslibbaar ofnogietsminder),indiendezeklei
begintop70à80cm.Dezwarekleilooptnaarbeneden
doortotminstensboordiepte (125cm).
Inhetmiddenvanhetperceel ligteenstrook,waar
delichtere tussenlaaggeheelofnagenoeggeheelontbreekt
Daargaatdezwarebovengrond,die somsnogietslichter
wordt (totca45$afslibbaar),directover indezeer
zwareondergrond (type 2)*
Tenslotte komt inhetnoordoosteneenplekvoor,
waardezwareondergrond ontbreekt.Onder de zwarebovengrondloopthierhetgehalteafslibbaar geleidelijkterug

-7totminder dan25$engaatvervolgensgeleidelijkoverin
matigfijnrivierzand opeendieptevan80tot90cm
(type8).
k)?Ëï2Ëêi_iS-_heimidden (zieookraaiCC',DD' onEE.').
Dit perceelisnietafgegraven enderhalve ooknietgeëgaliseerd.Debovengrond isdaardoor zeeruniform(5565$afslibbaar).
Inhetwesten enzuidwesten,inhetoostenenongeveerhalverwegedpartusseninkomen
profielenvoor,
waarindezwarebovengrond overgaatopeendieptevan
50tot70cmineenzeer zwa^eondergrond (meerdan 65%
afslibbaar)(type 2).Indezuidelijkehelftvandezedrie
plekkenblijftdeondergrond totboordiepte zeerzwaar
(zieraaiEE' \ indenoordelijkehelftdaarentegenwordt
hijbeneden110cmvaakweerietslichter (55-65$afslibbaar), ofschoonditookdaarweleensontbreekt (zie
raaiDD').
Derestvandemeestwestelijke strookbestaatuit
profielen,dietotop80à100cmzwaar zijn.Indeze
zwarekleikomtnogeenzeerzwarelaagvoor,dieongeveer 20tot40cmdikkan*.ijnenbegintopeendiepte
van50à 60cm.Beneden80à100cmneemthetgehalte
afslibbaarmeestal zeer snelaftotca20à 30^opboordiepte (type 4).
Derestvanhetperceelbestaat geheeluitprofielen,
die zwaar zijnindebovengrond endaarondergeleidelijk
aflopentotca15à25$afslibbaar.Eenenkelemaalwerd
juistnogbinnenboorbereik (dieperdan110à120cm)
zuiverrivierzand aangeboord.
Dezeprofielenzijnnogintwee typengescheiden nl.
ineentype,waarHx*'dediktevande zware kleilaagvarieertvan50tot75cm (type 6)eneentype,waarbijdediktevandezelaagvarieertvan75tot 100cm (type 5)•
Hetmiddengedeelte vandeze strookbestaatgeheeluit
•type5(zieookraaiDD' en EE').Merkwaardigerwijskomt
juistinditgedeelte somsbeneden110à120cmzuiver
zandvoor,terwijlditintype 6nietwerdaangetroffen.
Type 5looptdanookoverhetalgemeennaarbenedensnel
aftothoogstens 30$afslibbaar.
Deprofielennet zandbeneden110à120cmwerdenbij
dit typeennietbijtype8ondergebracht,omdathetzand
eerstopzo'ngrote dieptevoorkomt.
Naarhetnoordenennaarhet zuidenwordtaanweerszijdenvantype 5dediktevanhet zwarekleidekminder
engaattype 5overintype 6(dikte zwaarkleidek50tot
75cm).Ookdeze profielenlopenvoortsnaarbenedenaf
meestal totca20à30$afslibbaar,maarveelgeleidelijker
dantype5«Zuiverp,andwerdnergensbinnenboorbereik
aangetroffen.Welkwaminhetzuidelijkgedeeltenogal
vaakvoor,datopeendieptevan100à110cmhetgehalte
afslibbaar weer toenam totca40$,eenenkelemaalzelfs
nog ietsmeer(overgangnaar type3)•
c)Perceellangsde scheidingssloot inhetzuiden
Ookhier tredenweertengevolge vanafgravenenegaliserenkleineverschilleninzwaarte indebovengrond op.

-8Denoordelijkehelft eninhetoostenhetgeheleperceel
heefteenietslichterebovengrond danderesitvanhet
perceel.Deietslichterebovengrond (45-55$afslibbaar)
isechterveelalnietdikkerdan30tot45cm,waarna
hetgehalteafslibbaarweerwattoeneemt.Eenenkelemaal
isditniethetgevalenblijfthetgehalteafslibbaar
minder dan,55$totopdelichtere ondergrond.Ditis
vooralinhetzuidoostenoptype8hetgeval.
Afgezienvandezegeringeverschilleninzwaartebestaatintype8en9hetprofieluiteenzwaarkleidek
opeenlichte ondergrond naarbenedenovergaand inzand.
Bijtype8isdeze zwarebovengrond 40tot70cmdik.
Daaronder loopthetprofielvrijsnel,maarmeestalgeleidelijkaf totophetonderliggend zand.Ditzand begint
meestalop80tot100cm;eenenkelemaaleerstop
110cm.Langsdezuidkantkomenookwelprofielenvoor,
dieminder geleidelijkaflopentotophetzand.Daarligt
kleimetca40$afslibbaarabrupt ophetzand.
Het zand isgrotendeelsmatigfijn,maarplaatselijkkomt
ookgrofzandvoor.Vooralinhetmiddenvanhetperceel,
maar ookplaatselijkinhetoostenkomeninhetzand slib-/
bandjesvoor,dievaakvrijzwaar zijn(40-50$afslibbaar)
maarnooitdik (enkele centimeters).
Behalve type8komtlangsdezuidkantongeveerinhet
middeneenkleinstukje type10vooralsovergangtussentype8entype 6.Hetverschilmettype8is,dathier
totopeendieptevanca1Q0cmdekleizwaarblijft(5565$afslibbaar)endanabruptovergaatinzand.Dezware
bovengrond heeftmeestalopeendiptevan50tot80cm
watminderafslibbaar (45-55$)»
Inhetwestenligteenstrookvantype 9=Hetzware
kleidekishier 40tot60cmdikenlooptdansnel,maar
geleidelijkaftotophetzand,datbegintopeendiepte
van55tot75cm.
Behalve deze typenmet zand indeondergrond komenin
hetoostennogkleine oppervlaktenvanenkele typenvoor,
waarhetzandbinnenboorbereikontbreekt.
Dit zijnindeeersteplaatsde typen7,6en5?die
eenlichte ondergrond hebbenenwaarvandezwaardere
bovengrond resp.30tot50,50tot75 en75-85cmdikis.
Deondergrond loopt meestalnaarbenedengeleidelijkaf
tot20à30$afslibbaar,behalveintype 5, dattotboor-,
dieptevrijzwaarblijft (ca40$afslibbaar).ïype7gaat
zijdelingsoverintype1endatweerintype 2.Dezebeide
hebbeneenzwarebovengrond opeenzeerzware ondergrond,
resp.beginnend op40tot50cmenop50tot80cm.Dit
isoverigensdeenigeplekinditperceelendannogeen
zeerkleine,waar eenzeerzwareondergrond werdaangetroffen.Merkwaardigis,datdeze zwareondergrond in
hetgedeeltevanhetperceel,daternaastligt,nietwerd
aangeboord,maareerstopeenafstandvanca 30tot40m.
Hetgedeelte,gelegentenwestenvandevroegere scheiding,
dielooptlangsdeoostzijdevanhetLaboratoriumvanafde
Haarweginhetnoordentotaandescheidingsslootinhet
zuidenJ
Ditgedeeltebestaatuiteenaantalpercelen,waarvande

- :g. scheidingengrotendeels gewijzigdzijnofworden.Omdezereden
iservanafgeziende"bodemgesteldheidperperceelte"beschrijven,maar iseenandere globale indelinggemaakt.
JuisttenwestenvanhetLaboratorium ligteengedeelte,
datnietafgegraven is.Derestiswelafgegraven»
a
)§2i_^iêïlaËSeS:ïarYËn„SQdeeltetenwesten_vanhet__Laboratorium.Ditgedeeltebestaatuitdrie typens
VanäfdeHaarwegbeginteenstrookmet zwarekleiopca
50tot80cmovergaand ineenzeerzwareondergrond(meer
dan65$afslibbaar,welkeverder van dswegaf,onderin
weer ietslichterwordt(55~65$)) (type2).
Daarachtervolgteenstrook,waardezeerzwareondergrond ontbreekt.Hierligthetzwarekleidek terdikte
vanca80tot95cmopeenietslichtereondergrond (tot
40$afslibbaar).Hoeweldeondergrond daarvooreigenlijk
.. nietvoldoendeafloopt isdeze strook tochbijtype5
getrokken,omdatanders alleenhierweervoorditkleine stukje enkeleaparte typeningevoerdmoestenworden.
Hetzelfde geldtnl.ookvoorhetplekje vantype7,dat
hiervoorkomt.Dezwarebovengrond isbijdittypedunner danbijhetvorige,nl.40tot50cm,maarookhier
loopthetprofieldaarondernietergafenhoudtca
40$afslibbaar.
Opdeze typenvolgtverdernaarhet zuideneenstrook
van type 3?bestaande uiteenzwarebovengrond vanca
50tot60cmdikte,waaronderhetpercentageafslibbaar
afneemt tot30à40$,vaakechternietverder dan40$.
Op80tot100cmvolgtdanweerzwareklei (55-65$afslibbaar).Integenstelling totdemeeste profielenin
dittypekomthier geen zwaardere kleidandiemet65$
afslibbaar indeondergrond voor.
Tenslotte ligtaandezuidelijkerandvanhetnietafgegraven stuknogeenstrookvantype5,waarvoorhetzelfdegeldtalswathierbovenoverdittypewerd op^
gemerkt.
b)Het_gedeelte_ten_westenvanhet_niet-afgegraven_stuk.
Inditstukkomennagenoegdezelfde profielenvoor
alsinhetonder 2abeschreven stuk.Deelsopdegrens
naarhetvorige stukendeelserdwarsdoor,loopteen
met zwarekleigedempte tankgracht.Inhetzuidwestelijk
deelisdebovengrond weerietslichter dannormaal
(arcering).
OokhierligtvanafdeHaarwegeersteenbredestrook
vantype 2.De zeerzware ondergrond beginthierop55
op80cm.Alsafwijkingvanhetnormale typekomthierop
deovergangvande zwarebovengrond naardezeerzware
ondergrond vooralindezuidelijke strookvaakeeniets
lichterelaagvoor (40-55$afslibbaar).
Verdernaarhet zuidenvolgteenstrook,waarinverschillende typenvoorkomen.
Indeeerste plaatsligt inhetoosteneenkleinplekjevantype7,waarvanhetzelfde geldtalshierboven
overdittypeinhetniet-afgegravenstukwerdopgemerkt.
Vervolgenskomteen strookvantype 3«Dittypebestaat
hier slechtsuiteendunne zwarebovengrond (ca30cm

-IOdik),welke dannaarbenedendeelsietslichterwordt
(ca 40%afslibbaar),deelsvrijsterkafloopt (25tot
afslibbaar)enmeestalopeendieptevan80tot100om
rustopzwareklei (55-65%afslibbaar).Inhetzuidoostelijkdeelvandittypebegint deondergrond zeer
zwaar teworden» Hoewelindebovengrond hiernogeen
ietslichterelaagvoorkomt,isditplekjeapart,afgegrensd enbijtype 2getrokken.
Vervolgensligtlangsdenubesproken typeneensmalle strookvantypeY.V'aardebovengrond tussen55en 65%
afslibbaarheeftisdeze slechtsdun (ca30cm).Daaronderkomteenlichterekleivoormet 40-55%afslibbaar
insterkwisselende dikte.Inhetgearceerde gedeelte
isdezwarebovengrond afwezigenbegintdelichtere
kleimet 40-55%afslibbaar inhetmaaiveld enheefteveneenseensterkwisselende dikte.Inhetmiddenkandeze
weltot70à90cmdoorlopen,aandebeidekantenwordt
hijveeldunner (40tot60cm).Daaronderloopthetpro-'
fielverderaftotca20à30%afslibbaar.Eenenkele
ma,',lkomenprofielenvoor,waarnaarbenedendezwaarte
weerietstoeneemt.
Inhetwestenvolgtdaneensmalstrookje type6.
Hierisdezwarekleilaagdusweerwatdikkerdanbijhet
ernaastliggende type7(ca50tot 60cm).Daaronder loopt
hetprofielweeraf totca30%afslibbaar.
Tenslotte volgt opdeovergangnaarhetonder 2cbeschreven stukeensmalle strook,dieinhetoostenuit
"type3?inhetwestenuittype4bestaat.
Type 4bestaatuit eenvrijzwarebovengrond,dieop
40tot60cmovergaatinzeerzwareklei (meerdan65%
afslibbaar),welkebeneden80tot100cmweerlichter
wordtensnelafloopt totca30%afslibbaar.
Type3bestaatuiteenzwarebovengrond.die slechts
20à30cmdikisennaarbenedenafloopt totca30%
afslibbaar.Op70tot90cmdiepte komtdanweerzeer
zwarekleivoor,die totboordiepte doorloopt.Plaatselijk
gaatdittypeveeloptype2lijken,omdatdelichtere
laagzeerdunennieterglicht (tot40%afslibbaar)
wordt.Ookdeondergrond beneden70tot90cmisniet
steedszozwaar,maarheeft somsmaar55-65%afslibbaar.
c
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Hetresterende deelvanhet stuk tenwestenvandegenoemde scheidingbestaatvoorverreweghetgrootste deel
uitprofielen,die zandindeondergrondhebben.
Inhetwestenloopt deeerdergenoemde gedemptetankgrachterdwarsdoorheen.
Ookinditgedeelte zijnenkele kleinereplekjes,waar
debovengrond ietsminder dan55%afslibbaarheeft (zie
arcering).
De typenmetzand indeondergrond vallenintwee
groepenuiteen,nl.diemet zandbeginnend tussen60en
80cmendiemet zandbeginnend tussen80en110cm.
Inbeidegroepenkomen zowel profielenvoor,diegeleidelijktotopdezandondergrond aflopenalsprofielen,
waarbijzwarekleidirectophet zandligt.

- tiDeprofielmmeteenondiepe zandondergrond komenhoofdzakelijkineenstrookinhetzuidelijkdeeleneenklein
plekje inhetoostenvoor.Dezeprofielenbestaanalle
uiteenzware"bovengrondswelke intype9 30tot50cm
dikisennaarbenedengeleidelijkaflooptnaardezandondergrond,maarintype11doorloopt totdezandondergrond endaar scherpopligt.Indelaatste profielen
komenookwelplaatselijkdunnelaagjesvoor,diemeer
dan 65foafslibbaarhebben.
Hetzand isgrotendeelsmatigfijn,maarplaatselijk
komtookgrofzandvoor.Slibbandjeskomenvrijwelniet
voor.Zodra ditinsterkematehetgevalwas,zijndeprofielenbijdetypenmeteendieperezandondergrondingedeeld.
Openkelekleinere stukjesnabestaatderestvandit
terreinuitprofielenmeteenzandondergrond tussen80
en110cm.Ookbijdeze typenisdebovengrond grotendeelszwaar (uitgezonderd hetgearceerde stuk).Deze"
bovengrond isintype8 30tot60cmdikenlooptgeleidelijknaarbenedenaftotopde zandondergrond.
Bijtype10blijftdebovengrond zwaarenligt scherpop
dezandondergrond.Vaakkomtopeendieptevanca30
tot60cmkleimetmeerdan65$afslibbaarvoor.
Bijtype8zijnookdieprofielengevoegd waarhetzand
reedsbinnen80cmvoorkomt,maarwaarindebovenste
laagvanhetzand insterkemate slibbandjesoptreden,
Tenslotte'dringenvanafderandenenkele tongenvan
andere typenin,weargeenzandbinnen120cmvoorkomt.
Vanuithetoostenisdatvoornamelijkeenvrijlange smalle tongeneenkleinstrookjevantype1,dathiervrijwelgeheelbestaatuiteenzwarebovengrond van35tot
45cmdikopzeerzwarekleimetmeerdan65$afslibbaar;
die tot120cmdoorloopt.Sporadischwordtdezekleigeheelonderinnogweerietslichter.Ookaandezuid-en
dewestrand komenenkelekleine plekjesvandittypevoor.
Aandezuidzijdeligt tevenseenkleinvlekjevan
"type4?datvrijwelgelijkisaanhet'onder 2bbeschreven
stukje.
Aandewestzijdeligtnogeenkleinoppervlakvan
type 7.Deprofielenhierbestaanuiteenzwarebovengrondvan40tot50cmdik,waaronderhetprofielsn&l
afloopt totca25$afslibbaar op60tot80cm.Daaronder
blijfthet zo.
Tenslotte ligt ertenzuidenvanhetLaboratoriumeen
kleinstukjevantype 3»Deze profielen zijnzoophun
voornaamste eigenschappen ingedeeld,maarvoldoenniet
geheelaandit type.Eenverschilmet derestvantype3
is,datdezwareondergrondmeestalreedsop50tot60cm
optreedt,maarhier endaarookdieper kan'zitten.
Voortstredenindebovengrond ookweinig systematische
verschillenop.Hetisnietonmogelijk,dathier sterk
geëgaliseerd is.Omdathetgeheelhetmeestbijtype3
paste,ishetdaarbijgevoegd.
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Erikele_opmerkingenbJj_de_dwarsprofJLelen
Hoeweldebodemkaart eenvoldoendeantwoord geeftopde
vraag,hoehetprofielisopgebouwd,ishetvaakgemakkelijker
vooraltenbehoeve vandrainage endiepere grondbewerking,
deprofielennaastelkaarineendiagramuittezetten.Deze
dwarsprofielenhebbenhetvoordeel,datzevoordegebruiker
zeergemakkelijktelezenzijn.Omdezeredenwerd eendertientaldwarsprofielenbijgevoegd.
Opdeze dwarsprofielenwerd onderscheidenkleiinde
zwaarteklassen>65$, 55-65$,40-55$,25-40$enminderdan25$,
zand engrindbijmenging.
DedwarsprofielenAA't/mHH1liggeninhetgedeelte ten
oostenvanhetLaboratorium enlopenvanoostnaarwest;de
dwarsprofielenII't/m00'liggeninhetgedeelte tenzuidenen
tenwestenvanhetLaboratorium enlopenvannoordnaarzuid.
InderaaienMvI'enNN'ligt zoweleenniet-afgegraven
alseenafgegravengedeelte.Ditisschematischaangegeven,
waarbijhethoogteverschil tussenbeide geschatisop40à
50cm.
Overigens sprekende.dwarsprofielenvoorzichzelf.De
opmerkingen,bijdebodemkaartgemaakt,hebbengrotendeels
eveneensbetrekkingopdedwarsprofielen.Hetverdientderhalveaanbeveling,devorigeparagraaf telezenmetdebodemkaartendedwarsprofielenbeide ernaast.
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Uitdebodemkaart endedwarsprofielenblijkt,datde
bodemgesteldheid vanhetproefbedrijf sterkwisselt.
Voornamelijkkomentweegroepenprofielenvoor,nl.een
groepmeteenzeerzware ondergrond enéénmeteenzeerlichtetotzandigeondergrond.Debovengrond isbijnaoveralzwaar
totvrijzwaar.
Dezeverscheidenheid indeondergrond komt somsopkorte
afstandvoor,meestalbeslaanbeide groepenprofielenvrij
.groteoppervlakken.
Vooralditlaatste isvanbelangvoordrainage eneventuele dieperegronabewerking,welkehetvoordeelkanhebben,
datlichterkalkrijkermateriaalbovengebracht endezware
kalkarmebovengrond ondergeploegd wordt.

