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Hoofdklasse 0:Grondendieweinig geschikt zijn voor Akker-enWeidebouw
klasse0.1- Woeste gronden,weinig geschikt voor ontginning (bodemtypen:)
Zsw2-droge totvochthoudende woeste stuifaandgronden
4

Zsw3-natte woeste stuifzandgrond
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21b-loessleemhoudende boszandgrond

loessleem bosgronden
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Gronden waarop p l a a t s e l i j k bouw- en weiland voorkomt,

maardievnl.doordroogteregelmatigmisoogstengeven
.Zswl-droge"woeste"stuifzandgronden
SZbl-hogebruinerivierzandgrond
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Hoofdklasse I:Gronden dj.egeschikt zijn voor Akkerbouw meteenbeperkte

«

"lichte" vruchtwisseling envoorWeidebouwingenengd
bedrijf
j
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klasse 1.1- a )weinig geschikt voor roggeenaardappelen* geschikt
voor zaadteeltvanSerradellaenlupinen, ongeschikt
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voor alle andere gewassen.
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Zscl-jonge uiterst droge sttiifzandontginningsgrond
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Eaold-idem met bank
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vervolgklasse1.1
Zsol-2d

-OvergangvanZsolnaarZso2metbank

Zsol-Zsel -idemmethumeuze bovengrond
Zsol-3Zow3-idemmetrivierzand-ondergrond
Zsol-Uzl

-Jongeuiterstdrogestuifz^ndontginningsgrond
met ietskleihoudendeuiterw.zandgrond

b)weinigtotmatiggeschiktvoorroggeenaardappelen,
zeergeschiktvoorzaadteeltvan Serradellaenlupinen,
ongeschikt vooralleanderegewassen.
Zsel

-drogeoudebouwlandstuifzandgrond

ZselL

-idemmet leemondergrond

Zso1-2

-overgangZsolnaarZso2

Zso2-rSZow3/4- jongedroge stuifz.ontg.gr.oprivierzand

klasse1.2-

Uzs

-hogeuiterwaardstuifzandgrond

Y

-grindzandgrond

1Y

-lemige grindzandgrond

SZo^al

-middelhogeaffersvenzandgrondmet bank

SZowbl

-middelhoge17e1Ismeerzandgrondmet bank

SZowcl

-middelhogeHamertzandgrond

matiggeschikt voorroggeenaardappelen,weinigtot
matiggeschiktvoorhaver,weiniggeschiktvoorvoederM e t e n enblijvend grasland
Zsobl

-bruine zwak lemigestuifzandont,,inningBgr.

Zsobel

-idemmethumeuze bovengrond

Zsol»21

-overgangvanZso,naarZso2met leemondergi

Zso2

-jongedroge totvochthoudendestuifzandontginningagronden.

Zso2-SZow3L -Idemmetrivierzandondergrondmetleemondergrond
Zso21

-idemmet leeminde ondergrond

Zso2-SZow4

-idemmet rivierzandondergrond

Zso2d

-idemmetbank

vervolgklasse1.2
Zso2v

-idemnetveen inde ondergrond

Zs-3Zo^^rb2-idemmetrivierzand-ondergrond
SZowa2

-middelhogeAffersvenzandgrond

SZowb2

-middelhogeWellsmeerzandgrond

SZo\vc2

-lage totmiddelhogeHamertzandgrond

SSgs

-hoge totmiddelhoge rivierstuifzandgrond

ZaUzl

-stuifzandop uiterwaardzandgrond

Zsol-Uzi -idem

klasse1.3-

Uzi

-hoge ietskleihoudende uiterwaardzandgrond

Uzl-Uz2

-idemovergangnaarUz2

matiggeschikt totgeschiktvoorroggeenaardappelen,
matiggeschiktvoorhaver,weinigtotmatiggeschiktvoor
voederbietenenblijvendgrasland
SZoml-moerasontginningsrivierzandgrond
oSomlII-idemmet roestbanken
ZsoblL-bruine zwaklemigestuifzandontg.gr.metleeraondergrond
Zse2 -droge tot ietsvochth.oude bouwl.stzgr.
Zse2-3-overgangdrogetotietsvochth.naarvochth.oude
bouwl.stuifzandgr.
Zse21-idemmet leemondergrond
SZgld -hoge grauv7egrindh.rivierzandgr.
raet
banlc
Zlob -loessleemhoudendebosontginningssandgr.

"

1.4-

geschiktvoorrogge enaardappelen,matiggeschikttot
geschikt voorhaver,matiggeschiktvoorvoederbietenen
kunstweide,weinigtotmatiggeschikt voorblijvend grasland
SZowb3

-lagetotmiddelhoge Wellsmeerzandgrond

3Zowc3

-lageHamertzandgrond

SZbl-2

-overganghogebruinerivierzandgrond naar
hoge bruine zwaklemigerivierzandgrond

-4vervolgklasse1.4
SZgl

-hogegrauwegrindhoudenderivierzandgrond

SZglg

-idemmetgrindendergrond

SZb2g

-hoge bruinezv/aklemigerivierzandgrond met
grindondergrond

SZb2

-hoge bruine zwaklemige rivierzandgrond

SZb2-Zsobl-idemmet rivierzandondergrond

klaase1.5-

SZfl

-oude bouwland rivierzandgrond

2sUz2L

-stuif
zandopkleihoudendeuiterwaardzandgrond

zeergeschiktvoorrogge,aardappelenenhaver,geschikt
voorvoederbieten,weinig totmatiggeschiktvoorsuikerbieten,weiniggeschiktvoortarwe,matiggeschikttot
geschiktvoorblijvend grasland
SZom2

-zwak lemigemoerasontginningsrivierzandgr«

3Zom2H -idemmet roestbanken
SZo\va3 -lagetotmiddelhoge Affersvenzandgrond
SZowajL-idemmetleemondergrond
SZowa3-4-lag© Affersvenzandgrond
3Zov/a4 -idem
SZowa4L-lage lemigeAffersvenzandgrond met leemondergr.
SZo-*va-b3)
SZowa-b4)overgangenAffersven-''/ellsmeerzandgronden
SZ0W34. )
"

1.6-

alsI.5» dochgeschikt totzeergeschiktvoorblijvend
grasland
3ovl-lichteveenontginningsrivierleemgrond
Sov2-zware veenontginningsrivierleemgrond
ZLA -verspoelde loessleemhoudende zandgrond

"

I.7 -

matiggeschikt voorroggeenaardappelen (tenat),geschiktvoorhaver,voederbieten enblijvend grasland
SSowa5

-zeer lage lemigeAffersvenzandgrond

SZom3

-lemigemoerasontginningsrivierzandgrond

SZov:b5

-zeer lage7/ellsmeerzandgrond

-5vervolgklasse1.7
SZowc21

-lageHamertzandgrond metbeekbesinking

SZowc31

-zeerlageHamertzandgrondmetbeekbezinking

SZ0W&5VL -zeer lagelemigeAffersvenzandgrondmet
plaatselijkveenreap,leem
SZowb5VL -zeer lagevïellsmeerzandgrondmetplaatselijk
veenresp.leem
klasse1.8-

weiniggeschiktvoorrogge,weinigtotmatiggeschiktvoor
haver,matiggeschiktvooraardappelenenkunstweide,
weinigtotmatiggeschiktvoorblijvend grasland (sterk
wisselende waterhuishouding)
ZSo3-Uz2»V-Jongenatte stuifzandtontg.gr,metlage-klein.
uiterw.zandgrond indeondergrond metveen
Zso3

- jongenattestuifzandontginningsgrond

Zso3L

-idemmet leemondergrond

Zso3-UsV -idemmetklei-veenondergrond
Zso3-SZg3-idemmetmiddelhoge totlagegrauwe lemige
rivierzandondergrond
"

I.9-

ongeschiktvoor bouwland,matiggeschiktvoorblijvend
grasland
Yl-veengrond
V2-bezandeveengrond

HoofdklasseII;Grondendiegeschikt zijnvoorAkkerbouwmeteeniets
uitgebreiderevruchtwisselingdanHoofdklasse I,ofbij
dezelfdevruchtwisselingmet eengrotere oogstzekerheid
envoordeWeidebouw ingemengd bedrijf,
klasse II.1-

Geschikt totzeergeschiktvoorrogge,aardairppelenen
haver,matiggeschikt totgeschiktvoorsuikerbietenen
voederbieten,matiggeschiktvoortarweenblijvend grasland
SZg2 -middelhoge totlage,grauwe zwaklemigerivierzandgrond

- 6 vervolgklasseÏI.1
33g2H -idemnetroestbanken
SZg2-SZb2 -idemmethogebruine zwaklemigerivierzandgr.
SZg2L

-idemmetIeemondergrond

S£g2g

-idemmetgrindor.dergrond

SSb3'

-middelhoge bruinezwaklemigerivierzandgrond

3Zb3

-idem

SZb3A

-idem

3Zowb4

-lage 'ielIsmeerzandgrond

klasseII.2- Geschikt totzeorgeschiktvoorro;;ge,aardappelen en
haver,geschikt voorvoederbietea,suikerbieten,tarseen
er.vten,weiniggeschiktvoorblijvend grasland
3hl

-hoge rivierleemgrond

3hfl -hoge enmiddelhoge oudebouwland rivierleemgrond
0Zf2 -zwaklemigeoudabouwland rivierzundgrond
S2f3 -lemige oude bouwland rivierzandgrond
SZf3L-idemmet leeminde ondergrond
Lob2 -bosontginningsloessleemgronden(ondiep totdiep)
Lob3 -idemzeerdiep
'' II»3- als II.2, oochtevensgeschikt voorblijvend grasland
SZb2-3!I2-Middelhoge rivierleemgr.methogebruine zwak
lemige rivierzandgr.indebovengrond
S12

-lage zwarerivierleemgrond met lichtebovengr.

S12-o2g3-idemnetmiddelhoge tot lagegrauwelenigerivierzandondergrond
3K2g

-middelhoge rivierleemgrond metgrindondergrond

3H2-üz2 -middelhoge rivierleemgrond motklein,uiterv/aard/.andondergrond
3h2

-Hiiidelhogerivierleemgrond

Z3o-3K2 -idemmet stuif
zand inde bovengrond
;

' II.4- Geschikt lochriskantvoorrogge,aardappelenenhaver
(nat enstructuur-gevoelig),matiggeschikt totgeschikt

-7vervolgklasseII.4
voorvoederbieten,suikerbietenentarwe,geschikt voor
blijvendgrasland (gevoeligegronden,vaakmoeilijkte
bewerken)
3h3

-middelhogetot lagerivierlaemgrond

311 -lageawarerivierleemgrond
SZg3 -middelhogetot lagegrauwe lenigeriviersandgrond
3Zg3H-idemmetroestbankinde ondergrond
3'7>g3g-idemmetgrind inde ondergrond
3"g3V-idemnietveeninde ondergrond
3Zg4 -idemopleem
3Zb4 -middelhoge tot lagebruingrijze lemigerivierzandgrond
Tn2oh3-overgang van3h2naarSn3
klasseII.5- Geschiktvoor (zomer)tarwe,haver,aardappelenenvoederbieten,weiniggeschiktvoorrogge (indewinter tenat),
matiggeschikt totgeschikt voorblijvend grasland
Uz2

-hogekleihoudende uiterwaardzandgrond

Ss/Ua2L-stuifzand opkleihoudende uiterwaardzandgrond
metleeraondergrond
Us2k' -idemopklei
Uz2g

-

"

"grind

Uz2L

-

". "leem

IJz2z

-

"

"zand

Uz2-Uzl-overgangnaarUzi
U7.3

-lagekleihoudende uiterwaardzandgrond

KoofdklaaaeIII:Grondendieinhetbijzondergeschikt zijnvoor7/eidebouw
endie overhet algemeeneengeringe geschiktheid voor
Akkerbouwhebben
klasse III.A.l-Goedetotzeergoedegraslandgronden,goede productiegedurendehetgehele jaar,stevige zode,wellicht indroge
zomersenigegroeidepressie

