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V O O R W O O R D

In het kader van het uitbreidingsplan van
de Gemeente Rijswijk (Z.H.) werd het gedeelte
"Juliapark" "bestemd voor de aanleg van plantsoenen en
sportterreinen. Het maken van het plan voor deze aan
leg werd opgedragen aan Prof. Dr Ir J.T.P. Bijhouwer
te Wageningen, die de Gemeente om bodemkundige gege
vens verzocht als "basis voor het door hem op te stel
len plan.
De Directeur van Gemeentewerken te Rijswijk
(Z.H.) gaf opdracht een gedetailleerd bodemkundig on>
derzoek van het "Juliapark" te verrichten.
Het veldwerk werd, onder voor het werk gunstige weersomstandigheden, in de periode van 19 sep
tember tot 3 november 1955 verricht door de opzichter
le kl. W. van der Knaap, die tevens een belangrijk
aandeel in de samenstelling van dit rapport had.
Het Gemeentelijk Grondbedrijf te Rijswijk
(Z.H.) verschafte de basiskaarten, schaal 1 ; 2500.

HET HOOFD VAN DE AFDELING
KARTERINGEN t.b.v. STREEK.
EN UITBREIDINGSPLANNEN,

DE ADJUNCT-DIRECTEUR VAN DE
STICHTING VOOR BODEMKARTERING

I

INLEIDING

Het gekarteerde gebied (afb. l). groot ca
65 ha, ligt in de gemeente Rijswijk (Z.H.) tussen de
Van Vredenburchweg en de Broeksloot en wordt doorsne
den door het Julialaantje. De spoorlijn Delft 1 s Gravenhage vormt de westelijke- en de Steenlaan de
oostelijke "begrenzing. Zoals veelal het geval is aan
de rand van bebouwingen, is het bodemgebruik zeer ge
varieerd. Het grootste gedeelte van het areaal wordt
in beslag genomen door sportvelden, grasland en
volkstuinen. Daarnaast komen verschillende bloemiste
rijen voor, de tuin van de Tuinbouwschool voor meis
jes "Huis te Lande"en enkele grote landhuizen, n.l.
Westhof, Den Burgh en.Welgelegen met een parkachtige
omgeving.
Het onderzochte terrein bestaat langs de
Van Vredenburchweg uit slibarme tot slibhoudende zand
gronden. Langs de Broeksloot liggen geestgronden (een
mengsel van zand en klei). In de ondergrond van deze
geestgronden bevindt zich vaak een kleilaag, dikwijls
overgaand in veen. Deze kleilaag heeft reeds eeuwen
lang waterstagnatie veroorzaakt. Hierdoor hebben de
bovenliggende lagen veelal een slechte structuur ge
kregen (z.g. heischeen).
Het gebied is reeds van oudsher in cultuur,
waardoor er vele, diep doorwerkte, goed humeuze gron
den voorkomen. Teneinde een gunstiger ligging t.o.v.
het grondwater te verkrijgen, werden zandgronden gro
tendeels afgegraven. Hierbij werd de humeuze boven
laag teruggezet waardoor goede cultuurgronden ont
stonden.
II

RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

De resultaten van het onderzoek zijn in en
kele kaarten vastgelegd, die als bijlagen aan het
rapport zijn toegevoegd.
Op de bodemkaart (bijl. 1) zijn de gronden
ingedeeld naar de zwaarte van de bovengrond. Een on
derverdeling is gemaakt naar het voorkomen van zwaar
dere lagen in de ondergrond.
' -^e vochtkaart (bijl. 2) geeft een indruk
omtrent de grondwaterstand van de verschillende gron
den.
Tevens is een dwarsdoorsnede bijgevoegd
(afb. 2), zodat men zich een beeld kan vormen van de
onderlinge ligging van de verschillende lagen.
De slibarme tot slibhoudende zandgronden,
zonder klei- of geestlagen in de ondergrond, die
voornamelijk tussen de Van Vredenburchweg en het
Julialaant je voorkomen, lenen zich goed voor de aainleg van sportvelden. De gronden langs de Broeksloot
hebben een zwaardere bovengrond, zijn vaak slecht
doorlatend en hebben doorgaans een hoge waterstand,
waardoor ze voor sportveld minder goed geschikt zijn
(zie ook hoofdstuk IX).
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METHODE VAN ONDERZOEK

De boringen werden verricht tot een diepte
van 125 om beneden het maaiveld. Plaatselijk waar.
veen en/of slappe klei voorkwam, werd tot 2 m diepte
geboord. De verschillende lagen werden beschreven.
De plaats van de boring werd op de veldkaart aange
tekend, terwijl de bodemdiepte zoveel mogelijk tij
dens de veldwerkzaamheden ingeschetst werden. Mét
behulp van de veldkaarten en de profielbeschrijvin
gen werden de definitieve kaarten vervaardigd.
IV
a

DE BODEMGESTELDHEID
Het ontstaan van de bodem

Het gebied vormt de overgang van de oude
strandwal, waarop de kernen van Rijswijk en Voorburg
gelegen zijn naar de noordwestelijk daarvan gelegen
strandvlakte. Dergelijke overgangsgebieden vertonen
een zeer variable bodemgesteldheid, zowel horizon
taal als verticaal. Aanvankelijk was dit terrein een
zandlandschap met een onrustig reliëf, globaal loperüe
in zuidwest-noordoostelijke richting. Mede door de
natuurlijke begroeiing van het kalkrijke zand had
een geleidelijke ontkalking plaats, terwijl tegelij
kertijd bosprofielen ontstonden.
Door stijging van de zeespiegel werd daar
na het gebied vochtiger, waardoor veenvorming in de
lage delen plaatsvond. Tenslotte brak de zee in de
buurt van Monster in en werd dit veen weer gedeeltelijk opgeruimd. Wat over bleef werd grotendeels met
zeeklei bedekt. Bij deze inbraak werd niet alleen
klei in de laagste delen, zowel op veen als op zand
afgezet, maar werden ook de flanken van de hogere
ruggen (strandwallen) bespoeld en omgewerkt, waarbij
een mengsel van zand en klei ontstond, dat geest ge
noemd wordt. De hogere delen van de strandwal zijn
minder omgewerkt en slibai'm gebleven. Volgens de be
schrijving van de bodemkaart van het Westland is
deze klei enkele eeuwen voor onze jaartelling afge
zet. Zowel voor, tijdens als na de veenvorming en
kleiafzetting had, onder invloed van de wind, een
afvlakking van de strandwal plaats. Hierbij werd
zand van de strandwal over het omliggende terrein
geblazen. De kleiige en venige stroken liggen nu dan
ook bijna nergens meer aan de oppervlakte, maar zijn
met een zandig pakket afgedekt.
b

Menselijke beinvloeding van de bodem

Bij het in cultuur nemen van de grond,
• •
werd het terrein met sloten doorsneden. De daarbij
vrijkomende grond werd op de percelen gebracht, waar
door het pakket boven de klei- en veenlagen nog dik~
ker werd. De aard van dit materiaal heeft uiteraard
invloed gehad op de zwaarte van de huidige boven-

s

-3grond.

De ruggen van de strandwal werden in de
loop der tijden zover afgegraven, dat een gunstige
waterstand werd verkregen. Hierbij werd humusarm zand
uit de ondergrond afgegraven, waarna de humeuze bo
vengrond werd teruggezet. Hierdoor zijn goede cul-;
tuurgronden ontstaan met een dek van 50 à 80 cm ver
werkt, slibarm tot slibhoudend, humeus zand, rustend
op een humusarm^ bleke zandondergrond zonder storende
lagen. Dit bleke zand is soms direct onder de humeuze
bovengrond kalkrijk, maar meestal pas op grotere>
diepte. Bij de niet afgegraven, zandige gronden, die
als stroken of kommen er tussen voorkomen, werd tot
125 cm beneden het maaiveld doorgaans geen kalkrijk
zand aangeboord. In deze gronden bevindt zich meestal
onder de bewerkte humeuze bovengrond een bospodzolprofiel.
Verschillende voor tuinbouw in gebruik geno<
men percelen zijn vaak meerdere malen 3^5 steken
(75 à 125 cm) omgewerkt. Door deze diepe bewerkingen
en het gebruik van grote hoeveelheden organische mest
zijn vele prachtige humeuze gronden ontstaan.
In de nabijheid van de landhuizen werden
verschillende vijvers gegraven en de grond, die hier
bij vrijkwam, werd in de omgeving gebruikt, soms om
het geheel een heuvelachtig aanzien te geven.
Door dit alles geeft de topografie van het
landschap vaak geen aanwijzingen meer omtrent de bo
demgesteldheid. Er moest daarom een groot aantal waar'
nemingen - ruim 6 boringen per hectare - worden ver
richt om een verantwoorde bodemkaart te kunnen ver
vaardigen. De aanwezigheid van .sportvelden, waarop
geen boringen verricht mochten worden, bemoeilijkte
het onderzoek.
V

INDELING VAN DE GRONDEN

In verband met het doel van deze kartering
werden de gronden ingedeeld naar de zwaarte van de
bovengrond. Hierbij werd onderscheid gemaakt ins
Z
slibarme zandgronden, - 10$ afslibbaar
sZ
slibhoudende zandgronden, 10-15$ afslibbaar
1G
lichte geestgronden, 15-20$ afslibbaar
G
geestgronden, 20-30$ afslibbaar
zG
zware geestgronden, 30-40$ afslibbaar
K
kalkrijke kleigronden, " 40$ afèlibbaar
Aanvankelijk ging de hoogteligging met deze
zwaarte-indeling samen, omdat de gronden, naarmate
ze lager lagen, zwaarder werden. Door allerlei reeds
eerder genoemde omstandigheden is dit momenteel veel
minder het geval.
Daar naast de zwaarte van de bovengrond
vooral de waterbeweging in de grond belangrijk is
voor sportvelden, werden bovenstaande reeksen verder
ingedeeld naar het voorkomen van zwaardere lagen in
de ondergrond. Deze lagen zijn door eeuwenlange wa
teroverlast dikwijls slecht van structuur geworden en

zijn dan moeilijk doorlatend en sleoht opdraehtig.
In het Westland gebruikt men voor deze slechte geestlagen de beruchte term "heischeen".
Voor de zwaardere lagen in de ondergrond
werden als symbolen de cijfers 1 t/m 6 gebruikt, waar<
bij het cijfer hoger is5 naarmate de laag zwaarder is.
Voor alle reeksen heeft eenzelfde cijfer dezelfde be
tekenis en wel;
1 zonder zwaardere laag in de ondergrond
2 een laag lichte geest in de ondergrond
3 een laag geest in de ondergrond
4 een laag zware geest in de ondergrond
5 een laag kalkrijke klei in de ondergrond
6 een laag kalkarme klei in de ondergrond.
In vele gevallen komt onder de zwaardere
laag een veenlaag voor. Deze veenlaag is meestal niet
dik, zodat vaak daaronder de zandondergrond werd aan
geboord (ondieper 125 cm). Om het geheel niet te in
gewikkeld te maken werd het voorkomen van een veenlaag
niet in de typen verwerkt, maar met het symbool V op
de kaart aangegeven. Door het invoeren van subtypen
(toevoeging van het symboola) kan worden nagegaan,
waar de zandondergrond niet werd aangeboord.
VI

DE GEDETAILLEERDE BODEMKAART

De in het voorgaande beschreven reeksen en
typen zijn op de bodemkaart weergegeven. Getracht werd
om het landschapsbeeld zoveel mogelijk in kleurschake
ringen tot uitdrukking te brengen. Vanaf de Van Vreden
burchweg neemt, in het algemeen het slibgehalte van
de bovengrond in de richting van de Broeksloot toe.
Ditzelfde geldt voor de zwaardere lagen in de onder
grond. De kalkrijke kleilagen (type 5) komen voor in
de omgeving van de voormalige kreken. Hier zet de
kleilaag zich meestal dieper voort dan 125 cm beneden
het maaiveld (subtypen met a). Verder van de kreek af
wordt de klei doorgaans wat zwaarder, iets humeuzer
en kalkarmer en de laag dunner (type 6) en wigt tegen
het zand uit. Hier heeft vermenging met zand plaats
gehad, zodat respectievelijk zware geest (type 4),
geest (type 3) en lichte geest (type 2) werden ge
vormd. Door het sterke reliëf met steile taluds, etc.
in het park "Westhof" werden hier geen waarnemingen
verricht, daar hier toch geen betrouwbaar beeld kon
worden verkregen. Ook het sportveld van de voetbal
vereniging "Rijswijk" is buiten het onderzoek gebleven
Bij Den Burgh en Welgelegen zijn de sterkst
opgehoogde delen als oneffen aangegeven.
VII

DE VQCHTKAART

Doordat de mens veel heeft afgegraven is er thans weinig verband meer tussen de bodemgesteldheid en
de grondwaterstand. De vochtgrenzen vallen vaak samen
met de perceelsgrenzen, omdat het ene perceel meer verd
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deze veelal sterk verwerkte gronden een juiste
vochtindeling te maken. De verschijnselen die normaal '
voldoende aanwijzingen kunnen verschaffen omtrent de
grondwaterstand, zoals roest, "bleking en reductie,
waren nu vaak onbetrouwbaar. In strandwalgronden
wordt doorgaans een indeling gemaakt naar de diepte
van de laagste zomergrondwäterstand. De volledig ge
reduceerde zone, die zich onder deze grondwaterstand
bevindt, is als zodanig meestal goed te herkennen.
Dit was hier niet het geval. Nu is in dit gebied, met
zijn beheerste slootwaterstand, de diepte minder be
langrijk dan in een gebied met een schommelende wa
terstand. Toch leek het nuttig om met behulp van de
bestaande gegevens een zo goed mogelijke indeling te
maken. Als uitgangspunt werd genomen, de diepte waar
op roestverschijnselen werden aangetroffen. De boven
kant van,de roestzône komt ongeveer overeen met de
hoogste wintergrondwaterstand. Dit is echter alleen
maar voldoende betrouwbaar in zandige gronden. Als de
grond zwaarder is, kan hierop niet worden gesteund*
Daarom zijn de zwaardere gronden grotendeels buiten
deze indeling gehouden.
Dezelfde, ook voor andere gebieden gebruik
te, indeling is aangehouden.
Onderscheiden worden;
3 tamelijk droog met roestvlekken beneden 75 à 100 cm
4 matig vochtig
"
"
"
60 à 75 om
5 vochtig
"
"
".
45 à 60 cm
6 zeer vochtig
"
"
"
25 à 45 cm
7 nat
"
"
tot in het maaiveld.
De geest- en kleigronden werden afzonderlijk
aangegeven. In het oostelijk deel werd nog wel een in
deling hierin gemaakt (type 6 en 7)
VIII

DE DWARSDOORSNEDE A-B

Om het geheel te verduidelijken werd een
dwarsdoorsnede vervaardigd, volgens de bodemkaart
aangegeven lijn A-B (langs de spoorlijn).
Bij de bestudering moet rekening worden ge- *
houden met het feit, dat de diepteschaal vele malen
overdreven is. Er boven is vermeld in welk type de
betreffende grond gerangschikt is. De lengte be
draagt ca 300 m. Hierin komen 3 dalen voor, waarvan
er één met veen en 2 met klei en geest zijn opgevuld.
Het zand daaronder vertoont meestal nog het bospodzolprofiel, waaruit volgt, dat tussen de vorming van de:
dalen en de opvulling daarvan geruime tijd is verstre
ken. Uit de profielopbouw geheel links blijkt, dat de
strandwal in minstens 2 fasen is afgezet. De boven
kant van de oudste afzetting vertoont eveneens een
duidelijk bospodzolprofiel. De grond tussen de opge
vulde dalen is gedeeltelijk afgegraven, waardoor de
dikte van de bovengrond wisselend is. Op 2 plaatsen
werd de kalkrijke ondergrond aangeboord.
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DE GESCHIKTHBIDSBE0ORDELIN G- VOOR SPORTVELDEN

Voor de aanleg van sportvelden zijn gronden
gewenst, waarop zich een goede graszode ontwikkelen
kan, die ook big regenachtig weer goed bespeelbaar
blijft. De slibarme en in iets mindere mate de slibhoudende zandgronden met goede waterstand (ca 60 cm)
voldoen hieraan het best. Naarmate de grondwater
stand lager wordt, stagneert de grasgroei meer in
droge perioden, tenzij water kunstmatig aangevoerd
wordt in de vorm van beregening of infiltratie. Bij
hogere waterstanden wordt de grond te koud en te nat.
Type 6 van de vochtkaart omvat de gronden met de bés-*
te waterstand voor sportvelden. Naarmate het typecijfer lager wordt neemt de noodzaak om gedurende de zo
mermaanden kunstmatig water aan te voeren toe. Het is
echter eenvoudig om deze gronden ver uit te lagen tot
een gunstige grondwaterstand wordt verkregen. Een wat
lagere grondwaterstand (b.v. 80 cm) heeft in de win
ter wel voordelen, omdat het water dan sneller weg
zakt.
De geestgronden hebben een dichte'structuur,
doordat de fijne kleideeltjes de holten tussen de gro
vere zandkorrels opvullen. Het vochtbergend vermogen 1
is daardoor gering. Bij regenval is de grond snel met
water verzadigd en daardoor spoedig onbespeelbaar.
Dit geldt in nog sterkere mate, als er een zwaardere
laag in de ondergrond voorkomt, waarop het water stag
neert. Bij deze gronden kan dan ook de waterstand be
ter wat lager zijn (ca 80 cm). Aan de ontwatering wor
den dan hoge eisen gesteld. Een intensieve drainage is
hier gewenst. Een gedeelte van deze gronden ligt mo
menteel maar 30 à 50 cm boven de slootwaterstand. Dit
is voor deze gronden te weinig.
X

LEGENDABESCHRIJVING

Bij de legendabeschrijving werd het zand
naar de korrelgrootte ingedeeld ins
matig grof zand
> 210 mu
matig (grof) zand + 200 mu
matig fijn zand
~ 150-210 mu
tamelijk fijn zand + 150 mu
fijn zand
>150 mu
De niet afgegraven zandgronden en de zanden
onder kleiige en venige lagen vertonen vaak een bodem
profiel, dat ontstaan is onder invloed van de natuur
lijke begroeiing. De humuszuren, die met het regenwa
ter in de grond drongen, losten mineralen enz. op, die
meegevoerd werden en in de ondergrond weer neersloegen.
De laag, waar de mineralen uitspoelden wordt uitspoe
lingshorizont genoemd en wordt aangeduid met A. De
laag, waarin dit proces het meest uitgesproken heeft '
plaats gehad, duidt men aan met A2» De laag waar alles
weer is neergeslagen wordt inspoelingshorizont genoemd,
en wordt aangeduid met de letter B.

-7De letters A en B zijn in de "beschrijvingen
aan de betreffende lagen toegevoegd. Tevens is soms
aangegeven, welke bodemkundige benaming men aan hét
betreffende profiel geeft. Vele bospodzolprofielen be
vinden zich thans geheel of gedeeltelijk onder water
waaruit blijkt, dat vroeger de grondwaterstand lager
was.
Z

Slibarme zandgronden

Z1 Slibarme_zandgrond_
Profielbeschrijving (afgegraven grond):
0 - 40 cm iets donkerbruingrijs, iets slibhoudend,
matig fijn zand (+ ifo humus)
40 - 50 cm idem, gemengd met"iets gebleekt, matig
fijn zand
50 - 75 cm gebleekt, matig fijn zand met iets roest'
75 ->125 cm iets blauwgrijs, fijn, kalkrijk zand.
Een gedeelte van de gronden binnen dit type
is niet afgegraven. Hierin komt vaa'x een bospodzol
en soms een veenlaag voor, zoals in onderstaand pro
fiel;
0 - 35 cm donkerbruingrijs, matig fijn zand
35 - 80 cm iets donkergrijsbruin, matig fijn zand
80 - 90 cm iets donkergrijs, zwak slibhoudend zand
met roest
90 -115 cm zandig veen
115->125 cm loodzandachtig zand (A)
sZ Slibhoudende zandgronden
sZl Slibhoudend zand_0£ zand_
Profielbeschrijving van een afgegraven grond;
0 - 30 cm iets donkerbruingrijs, slibhoudend zand '
30 - 45 cm donkergrijs, slibhoudend zand
45-100 cm wit, matig fijn zand
100->125 cm iets blauwgrijs, tamelijk fijn, kalkrijk
zand (volledig gereduceerd).
Vaak is de grond binnen dit type niet afge
graven, soms tevens opgestoven, zodat 2 zandlagen bo
ven elkaar voorkomen, gescheiden door een humeuze
band, die oorspronkelijk de bovengrond vormde (zie
profieldoorsnede A-B uiterst links). Plaatselijk be
vindt zich een veenlaag in de ondergrond, zoals in
onderstaand profiel:
0 - 40 cm donkerbruingrijs, slibhoudend zand met
roest
40 - 60 cm iets bruingrijs, slibhoudend zand met
roest
60 - 80 cm bleek, matig grof zand
80 - 90 cm zandig, veraard veen
90 -110 cm donkerbruin veen
110->125 cm blauwgrijs, matig fijn zand.

-8sZ2 Slibhoudend zand_ojD li£hte_geest_op zand_
Profielbeschrijving (oude graslandgrond);
0 - 5 cm venige zode
5 - 15 cm humeus, slibhoudend zand met roest)
15 - 25 cm "bruingrijs, slibhoudend zand met )ver
roest
)werkt
25 - 60 cm bruingrijze, lichte geest met roest)
60 - 65 cm iets vuilgrijs, slibhoudend zand
65 - 75 cm witgrijs, matig (grof) zand
75 -100 cm wit, matig grof zand
100^125 cm iets blauwgrijs, matig grof zand, volle
dig gereduceerd.
De lichte geestlaag verhoogt het vochthoudend vermogen van de grond en werkt daardoor meestal
gunstig.
Profielbeschrijving met veenlaag?
0 - 35 cm zeer donkergrijsbruin, slibhoudend zand
35 - 60 cm zeer dqnkergrijsbruine, lichte geest
60 - 80 cm iaem, gemengd
80 -110 cm veen Ao
110-*>125 cm loodzand A2sZ3 Slibhoudend _zand_op gee_st op_zand
Profielbeschrijving;
0 - 35 cm iets donkerbruingrijs, slibhoudend zand
35 - 50 cm iets donkerbruingrijze, lichte geest
50 - 85 cm donkergrauwgrijze, geest (heischeen)
85 - 95 cm iets vuilgrijs, matig (grof) zand (A2)
95 ->125 cm donkerbruin, matig (grof) zand (B2)•
Enkele malen bevindt zich de zandondergrond
dieper dan 125 cm beneden het maaiveld.
Profielbeschrijving sZ3 met veenlaag;
0 - 70 cm donkergrijsbruin, slibhoudend zand
70 - 80 cm donkergrijs, slibhoudend zand met roest
80 - 90 cm iets donkervaalgrijze, lichte geest met
roest
90 -110 cm donkervaalgrijze geest met roest
110-115 cm bleek, matig fijn zand
115—125 cm veen.
sZ6a jSlibhoudend _zand_o£ klei_
Profielbeschrijving "("voormalige tuingrond);
0 - 40 cm donkergrijsbruin, slibhoudend zand
40 - 80 cm donkergrijze, lichte geest
80 - 85 cm donkergrijze geest
85 - 90 cm donkergrijze, zware geest
90 ->125 cm vette klei.
Soms volgt een veenlaag onder de klei.
IG-

Lichte geestgronden

ÏGI Li£hte_geest_o_p zand_
Profielbeschrijving (afgegraven):
0 - .5 cm sterk humeuze zode
5 - 40 cm iets donkerbruingrijze, lichte geest met
roe st
40 - 50 cm iets 'grauwgrijs, slibhoudend zand

-950 - 70
70 - 90
90 -1Û0
100->125

cm
cm
cm
cm

grijswit, matig grof zand
iets blauwgrijs, matig grof zand
blauwgrijs, matig (grof) zand
idem, kalkrijk.

Profielbeschrijving 1G1 met veenlaag;
0 - 5 cm venige zode
5 - 40 cm iets donkerbruingrijze, lichte geest
40 - 55 cm iets blauwgrijs, slibhoudend zand
55 - 70 cm zwart, veraard veen
70 - 75 cm overgangslaag
75 - 80 cm iets vuilgrijs, matig grof zand
80 - 90 cm bleek, matig grof zand A2
90 ->125 cm donkerbruin, matig fijn zand B2
1G3 Li£h_te_g_eest__o_£ geest £p__zand
Profielbeschrijving;
0 - 30 cm zeer donkerbruingri.jze, lichte geest
30 - 40 cm donkergrijsbruine geest
40 - 5) cm grauwgrijze geest met veel roest,heischenig
50 - 60 cm grauwgrijze, lichte geest
60 - 70 cm loodzandachtig zand
)
70 ->125 cm donkerbruin., matig (grof))sc
""
zand
jproiiei
Profielbeschrijving 1G3 met een veenlaag;
0 - 30 cm donkerbruingrijze, lichte geest
30 - 50 cm donkergrijze, lichte geest
50 - 75 cm donkergrauwgrijze geest met roest
75 - 95 cm veen
95 ->125 cm donkerbruin zand (eikenprofiel).
lG3a Lichte_geest__op geest
Profielbeschrijving;
0 - 35 cm donkerbruingrijze, lichte geest
35 - 50 cm donkergrijze geest
50 - 90 cm iets donker-, iets grauwgrijze geest
90 ->125 cm veen «
Bij dit type komt doorgaans een veenlaag
in de ondergrond voor.
1G4 Lichte_gee^t__op £war_e gee_sjfc op_zand
Profielbeschrijving!
0 - 55 cm donkerbruingrijze, lichte geest
55 - 80 cm iets donkere, iets grauwgrijze lichte geest
'80 - 90 cm iets donkere, grauwgrijze geest, iets
heischenig
90 -105 cm iets donkere, grauwgrijze, zware geest,
iets heischenig
105-125 cm bleek, matig grof zand.
Soms bevindt zich tussen de zware geest en
het zand een veenlaag.
lG4a Li£h_te_ge_e£t__op zware geest
Profielbeschrijving (oude tuingrond);
0 - 25 cm donkergrijsbruine geest
25 - 75 cm donkerbruingrijze, zware geest
75 -100 cm grijze, zware geest met roest
100->125 cm iets vaalgrijze, zware geest met roest.

-10Profielbeschrijving lG4a met veenlaag;
0 - 35 cm donkerbruingrijze, lichte geest
35 - 50 cm donkergrijze, lichte geest
50 - 60 cm grauwgrijze, lichte geest, heischenig
60 - 95 cm grauwgrijze, zware geest, naar beneden
humeuzer wordend
95 ->125 cm bruin, fijn veen met zandlensje*
Soms bevindt zich tussen de geesten veen
laag nog een pakket zand (verstoven strandwalzand).
1G6

Li£hte_g£e st_op kalkarme__klei £P_zand
Voor profielopbouw "zie. profieldoorsnede A-B

lG6a Li_chte_ge_e£t_op kalkarme_klei
Profielbeschrijving;
0 -. 55 cm donkerbruingrijze, lichte geest
55 - 80 cm iets donkere, iets grauwgrijze geest
80 - 90 cm iets donkere, grauwgrijze, zware geest,
iets heischenig
90 -115 cm lichtgrijze, taaie klei
115->125 cm grijze, zware geest, zandiger wordend.
Dikwijls volgt er onder de klei een veenlaag,
G

Geestgronden

Gl Geest op_zand
Profielbeschrijving;
0 - 40 cm donkergrijsbruine geest
40 - 50 cm iets donkere, iets -grauwgrijze geest met
roest
50 - 80 cm grauwgrijze geest, heischeen
80 - 95 cm donkerbruingrijze, humeuze geest
85 ->125 cm vuilgrijs, matig grof zand.
Geelst cp_zware_ge_e_st_0J2 2.a£^_
Profielbe schri jving;
0 - 30 cm iets donkerbruingrijze geest
3o - 40 cm iets donkergrijze, zware geest met roest
40 - 60 cm grijze, zware geest met roest
60 - 65 cm donkergrijs, matig grof zend Ai
65 - 90 cm loodzand A2
90 *-.125 cm iets bruin, matig grof zand B2
G5a Geeist £P_kalkri.jke_klei
Profielbeschrijving;
0 - 30 cm zeer donkere, humeuze, soms kalkrijke
geest
30 - 35 cm idem gemengd met fijnzandige, kalkrijke
klei
35 - 50 cm grijze, sterk fijnzandige, kalkrijke klei,
vrij stijf
50 - 85 cm lichtgrijze, fijnzandige, kalkrijke klei
85 ->125 cm blauwgrijze, fijnzandige, kalkrijke kier
met groene vlekken (roest).

-11G-6 Gee_s^b op_kalkarme< klQi_o£ zand_
ProfTelbeschrijvings
0 - 4 0 c m - d o n k e r b r u i n g r i j z e g e e s t , zwaarder wordend
40 - 75 cm iets vaalgrijze, zware geest
75 - 90 cm donkervaalgrijze, zandige klei, veel 's
roestkorrels
90 -100 cm vuilgrijs, matig grof zand, begin A 2
100->125 cm vuilgrijsbruin, matig grof zand, begin B2
G6a Ge^st op__kalkarme_ kl_ei__
Profielbeschrijving:
0 - 30 cm donkergrijze geest
30 - 50 cm grijze geest met veel bruine roest
50 - 90 cm blauwe, zware, kalkarme klei met veel
roest
90 ->125 cm donkergrijsblauwe, zandige, kalkarme klei
(volledig gereduceerd, zand op 140 cm
diepte)
Profielbeschrijving G-6 met veenlaag;
0 - 40 cm donkerbruingrijze geest
40 - 65 cm iets donkerbruingrijze geest
65 - 75 cm vaalgrijze, zware geest
75 -105 cm blauwgrijze, taaie, zware klei
105-HO cm idem, roestloos
110-150 cm plotseling overgaand in bruin veen
150->200 cm roodbruin rietzeggeveen
zG-

Zware geestgronden

zG5a Zwg:r£ £es_st op_kalkrijke_klei
Profielbeschrijving;
0 - 25 cm zeer donkergrijze, zware geest
25 - 60 cm lichtgrijze, fijnzandige klei, stijf en
kalkrijk
60 -105 cm blauwgrijze, vette, fijnzandige klei,
volledig gereduceerd
105-110 cm zandig veen
110-125 cm bruin veen.
Soms bevindt zich tussen de klei- en veen
laag nog een laag van 10 à 20 cm verstoven strandwalzand »
zG6a Zware_ geest £P_kalkarme klei_
Profielbeschrijving:
0 - 25 cm donkergrijsbruine, zware geest
25 - 50 cm iets donkergrijsbruine, zware geest, naar
beneden zwaarder wordend
50 - 80 cm vaalgrijze, taaie klei
80 - 90 cm blauwgrijze, taaie klei, veniger wordend
90 -100 cm grijsblauw zand
100->125 cm bruin veen

K

Kalkri.jke kleigronden

Ka Kalkrij_ke kl^igrond,_veelal bedekt_m_et dunner of_
dikker_pakket ge£s1;a£htÜ£e_grond uit_vTjver
Profielbeschrijving (zonder geestachtige" ïïovengrond)
0 - 30 cm zeer donkere, gemengde, zandige klei,
kalkrijk
30 - 70 cm bruingrijze, fijnzandige klei, kalkrijk,
vrij stijf
70 - 80 cm idem, met kalkvlekken
80 cm "blauwgrijze, sterk fijnzandige klei,
kalkrijk.
Pro'fielbeschrijving K met geestachtige bovengrond;
0 - 30 cm donkergrijsbruine, lichte geest)opge30 - 50 cm. grijsbruine geest
)bracht '
50 - 80 cm stijve, kalkrijke klei
80 - 90 cm iets vaalgrijze, vette, kalkrijke klei
90 -110 cm blauwgrijze, vette klei
110-XL25 cm veen.

