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V O O R W O O R D

In opdracht van de Directeur van Gemeentewerken
der gemeente Eindhoven werd een bodemkartering uitgevoerd
van een gedeelte ten noorden van de stad Eindhoven, met
het doel om ten behoeve van een ontworpen uitbreidingsplan"
gegevens te krijgen omtrent de waarde van de grond en voor
de tuinbouw.
De opname geschiedde in de periode van april tot
juli 1956 door de karteerder H.J.M. Zegers, die incidenteel
werd bijgestaan door de opzichter W. van der Knaap, vooral
wat de tuinbouwkundige interpretatie betreft. De leiding
berustte bij Ir R.P;H.P. van der Schans.
In de samenstelling van het rapport had de kar
teerder Zegei's eveneens een aandeel.
In juli 1956 werd reeds een duplicaat werktekening
van de bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw met een
kort rapport afgeleverd, teneinde aan de wensen van de
opdrachtgever ten aanzien van een snelle aflevering zo veel
mogelijk tegemoet te komen.
De basiskaarten, schaal 1;10.000 werden door de
Dienst van Gemeentewerken der gemeente Eindhoven verstrekt.'

HET HOOFD VAN DE AED. KARTERINGEN
t.b.v. STREEK- EN UITBREIDINGSPLANNEN

(lr R.P.H.P. v.d. Schans)

DE ADJUNCT-DIRECTEUR VAN DE
STICHTING VOOR BÛDEMKARTERING,

(Z. van Doorn).

INLEIDING

Het gedeelte van de gemeente Eindhoven, groot ca
.1250 ha, waarin een bod erakartering werd uitgevoerd en
waarop dit rapport betrekking heeft, ligt ten noorden
van de stad Eindhoven. Het wordt in het westen begrensd
door de Boschdijk, in het noorden door de grens tussen
de gemeenten Eindhoven en Son, in het oosten door de lage
gronden langs de Dommel en de Doode Gracht, in het zuiden
door de aaneengesloten bebouwing van de stad (zie afb. 1).
Het geheel omvat voornamelijk de gronden gelegen binnen
het gebied van de dorpen Woensel en Vlokhoven.
De bodem van het onderzochte gebied bestaat voor
namelijk uit zwaklemig, lemig en sterklemig fijn zand.
Plaatselijk komen enkele zandkoppen voor, die afzonderlijk
op de bodemkaart zijn aangegeven.
Het oostelijk deel van het gebied is reeds eeuwen
lang als cultuurland in gebruik. De gronden hier hebben een
dik humeus dek, dat door een voortdurende bemesting met
organische Taest is ontstaan., Ze zijn voornamelijk in
gebruik als bouwland.
In het noordwesten ligt een groep gronden, die
een wat dunner humeus dek hebben, omdat ze later zijn ont- '
gönnen dan de hiervoor genoemde. Het humeuze dek is hier süecäabs
30 h 50 cm dik. Daaronder komt het oorspronkelijke bosprofiell voor. Ook deze gronden zijn hoofdzakelijk als
bouwland in gebruik. Op enkele percelen-komt fruitteelt
voor, waarvan de resultaten over het algemeen goed zijn.
Sedert het laatst van de vorige eeuw zijn op
veel grotere schaal overal nieuwe gronden in cultuur ge
nomen. Deze jonge ontginningen komen ook in dit gebied
voor en wel in het midden tussen de oude bouwlanden en
de oude ontginningen. Omdat ze pas ontgonnen werden, toen
de kunstmest zijn intrede had gedaan en er derhalve weinig
organische mest meer werd gebruikt, hebben ze slechts een
zeer dunne humeuze bovengrond (<30 cm), waarvan het humusgehalte bovendien nogal wisselt, afhankelijk van de aard
van de vroegere begroeiing.
De jonge ontginningen zijn als ze laag liggen
meestal als grasland in gebruik. Op de wat hogere komt
meer bouwland voor. Het percentage bouwland op de lagere
neemt steeds toe. Er worden dan echter in verband met de
kans op wateroverlast in de winter en het voorjaar, voor
namelijk zomergewassen verbouwd.
Op de bodemkaart (bijlage l) zijn bovengenoemde
verschillen in kaart gebracht. Tevens is neg een onder
verdeling gemaakt naar de diepte, waarop de grondwater
verschijnselen in het profiel voorkomen. Deze geven een goede
indruk omtrent do hoogste grondwaterstand, welke in de
winter optreedt.
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Naast de bodemkaart werd eenbodemgeschiktheidskaart
voor de tuinbouw (bijlage 2) vervaardigd. Deze kaart geeft 'de
bodemkundige wsiardering van de gronden voor de tuinbouw weer.
Hoewel er vele takken van tuinbouw zijn, is hierbij alleen een
indeling gemaakt naar de geschiktheid voor de belangrijkste
tuinbouwteelten, n.l. voor groenteteelt, voor fruitteelt en
voor een combinatie van beide. De mate van geschiktheid is
gebaseerd op de voorkomende hoogste grondwaterstand en het vocht
houdend
vermogen van de bovengrond. Dit laatste is weer af
hankelijk van lemigheid en humeuziteit en de dikte van de
humeuze laag.
2.

De algemene bodemgesteldheid
a. Het ontstaan van het landschap
Het landschap in het gekarteerde gebied heeft een
zwak golvend relief. Het ligt op een hoogte van 16 à 18 m +
N.A.P. De hogere gronden, gelegen op een hoogte van 17,5 à 18 m
+ N.A.P., komen hoofdzakelijk in het oosten en voor een klein
deel in het noordwesten voor. De lagere gronden liggen hoofd
zakelijk in het midden van het gebied. De afwateringsmogelijk
heden voor dese gronden zijn vroeger gëring geweest. Waar
schijnlijk is dit mede de oorzaak, dat deze goede lemige
gronden eerst laat ontgonnen zijn.
Uit de globale studie van de bodemgesteldheid van
Noord-Brabant is komen vast te staan, dat de gronden in het
gekarteerde gebied behoren tot de z.g. oude dekzandgronden.
Ze werden door de wind afgezet gedurende de laatste ijstijd
(WUrm-ijstijd) onder zeer koude omstandigheden. Over het
algemeen is het zand fijn (meeste korrels van 100 tot 150 mu)
en min of meer leemhoudend, Het vormt als zodanig eigenlijk
een overgang tussen de meeste delczandgronden van Noord-Brabant
en van Midden- en Noord Nederland en de loess van Limburg,
die in dezelfde periode door de wind is afgezet.
Plaatselijk komen in het noorden, ten noordoosten
van Acht s koppen voor, die uit matig fijn zand bestaan en geen
leem bevatten. Of deze tot dezelfde formatie of tot het z.g.
jonge dekzand behoren is niet duidelijk.
De verwantschap met de Limburgse loess blijkt zeer
duidelijk uit het feit, dat in de ondergrond plaatselijk loessleemlagen voorkomen. Dit verschijnsel doet zich vooyal voor
in de lagere gronden in het midden van hei gebied. Daarin be
vindt zich deze loessleemlaag vrijwel overal op een diepte van
40 à 80 cm onder maaiveld, in de wat hogere oude bouwlanden
en oude ontginningen beneden 80 cm onder maaiveld. In deze
gronden werd dez^Pslechts plaatselijk aangetroffen. De loess
leemlaag is meestal 20 cm dik en zelden dikker dan 30 cm.
Deze loessleemlaag is landbouwkundig van grote beteke>
nis. Zij is weinig doorlatend, waardoor in natte perioden,
vooral bij ondiep voorkomen van deze laag, wateroverlast kan
optreden. Het water wordt dan slechts langzaam afgevoerd. In
droge perioden daarentegen droogt de loessleemlaag keilard op,
waardoor opstijging van capillair water onmogelijk wordt.

De gewassen hebben dan last van watertekort.
In hoeverre de
ondoorlatendheid van deze laag' van
belang is in verband met fundering van huizen is niet bekend-.
Mocht dat echter inderdaad belangrijk blijken te zijn, dan
is het mogelijk uit de verzamelde gegevens precies de ligging
en de dikte er van aan te geven.
Onder deze leemlaag komt plaatselijk zacht zeer fijn
zand voor (korrelgrootte hoofdzakelijk.tussen 50 en 100 mu),
waarvan het leemgehalte minder hoog is. Elders komt ook onder
dezelfde laag matig fijn zand voor (korrelgrootte 150 tot
200 mu). De verbreiding hiervan is echter zo onregelmatig
dat het op de bodemkaart moeilijk weer te geven is.
In het noorden langs de Ekkersrijtse waterloop komen
enkele percelen veengronden voor, Dit is eveneens het geval
in een perceel midden in het gebied van de jonge ontginningen.
Dit perceel is echter geëgaliseerd. Deze plekken zijn als
veengronden op de kaart aangegeven.
b. De profielvorming onder invloed van de natuurlijke
begroeiing
Voordat de mens tot ontginning van de hierboven
genoemde gronden overging, droeg hot gehele landschap een
natuurlijke begroeiing. Op deze goede zwak tot sterk lemige
gronden bestond deze begroeiing voornamelijk uit bos. Toen
de mens hét bos ging kappen, werd een deel bestemd voor
cultuurland, een ander gedeelte, waar nu de jonge ontginnin
gen liggen, degenereerde langzamerhand tot heide, omdat de
ontwikkeling van het bos stelselmatig werd tegengegaan.
Onder invloed van de bosbegroeiing werden 'langzamer.»
hand de plantenvoedende stoffen (basen) uit de bovengrond
uitgespoeld, waardoor de grond zuurder werd. Naarmate dit
proces vorderde, volgden andere bodonkundige processen,
zoals de neerwaartse verplaatsing van ijzer en humus en
ook van fijne kleideeltjes. Dit proces gaat tot op de
huidige dag door.
Door verplaatsing van kleideeltjes naar beneden
werd de bovengrond zandiger en de laag eronder 1einiger.
De verplaatsing van humus en ijzer had de vorming van een
bruine laag onder de zwart - bruine humeuze bovengrond
tot gevolg. De verschillende lagen, die zo in het bodem
profiel kunnen ontstaan,worden A, B en 0 lagen genoemd.
De A-laag is de laag, waaruit klei-, humus- en/of
ijzer is uitgespoeld.
De B-laag is de inspoelingslaag, waarin het uit
gespoelde materiaal werd opgehoopt.
De G-laag is de oorspronkelijke onveranderde onder
grond. Hierin hebben dus de bovengenoemde processen geen
invloed meer gehad.
Zodra de mens in deze ontwikkeling ingreep en de
grond tot cultuurland ging ontginnen, kwam dit proces tot
stilstand, vooral onder invloed van de bemesting.
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Hot stadium, waarin cle profielontwikkeling zich momenteel
bevindt, geeft dan ook allerlei aanwijzingen, hoelang de
grond al in cultuur is.
Zo heeft de grond onder het dikke opgebrachte
mestdek van de oude "bouwlanden nog een hoge bàsenverzadigingsgraad. Er komt meestal een bruin podsolachtig profiel
in voor. Bij later ontgonnen gronden waarin voor de ont
ginning verplaatsing van Mei, humus en ijzer heeft plaats
gehad, is het ondomste deel van de A-laag grijzer geworden
(grijs-bruine podzolachtige gronden) en het bovenste deel
van de A-laag donkerder. De B-laag is dan sterker ont
wikkeld en heeft een meer uitgesproken bruine kleur.
c. Menselijke beinvloeding van de bodem
De mens is reeds eeuwen geleden begonnen met het
kappen van het bos en het in cultuur brengen van de gronden.
Men had toen alleen organische mest tot zijn beschikking.
Deze organische mest was afkomstig uit de potstallen.
Als strooisel in de potstal werden bosstrooisel of heide
plaggen gebruikt. Deze bevatten niet alleen organische,
çiaar ook minerale bestanddelen. Op deze wijze werd via de
potstal een hoeveelheid zand vanuit de bossen of heide
velden overgebracht naar het cultuurland. Het grootste
deel van de potstalmest werd op het bouwland gebruikt.
De met potstalmest bemeste gronden werden op
deze wijze langzamerhand opgehoogd. Elk jaar kwam er een
minimaal dun laagje humus en zand op. Omdat dit eeuwenlang
is doorgegaan nam de dikte van dit mestdek echter aanzien
lijk toe. Het opgebrachte humeuze dek kan in deze streek
tot maximaal 80 cm dik zijn.
In het gekarteerde gebied werden de gronden in de
nabijheid van de Dommel, waar zij hoog genoeg lagen en waar
geen wateroverlast ondervonden werd, het eerst in cultuur
gebracht. De plaggen werden gestoken op de lagere gronden
ten oosten en westen van deze strook, die alle een vrij
groot percentage leem bevatten. Het gevolg daarvan is, dat.
de opgebrachte dekken meestal lemig zijn. Ook ten oosten
van Acht komen enkele percelen voor, die al zeer lang in
cultuur zijn»
Naarmate de behoefte aan cultuurland groter werd,
werden meer gronden ontgonnen. Hoe later dat gebeurde, des
te dunner is uiteraard het opgebrachte dek. De gronden met
de dunste opgebrachte dekken dateren uit de 18e en 19e eeuw,
d.w.z. uit de tijd vlak voordat de kunstmest zijn-intrede
deed. Deze gronden, die een humeus dek hebben van 30 à 50 cm
dikte,; zijn door ons op de bodemkaart als oude ontginningen
aangegeven. Doordat de ontginning langzamerhand is voort
geschreden is er geen duidelijke grens tussen oude bouwlanden
en oude ontginningen. Door ons is deze grens gelegd bij een
dikte van het humeuze dek van meer of minder dan 50 cm.

Deze oude ontginningen komen hoofdzakelijk voor
in de gebieden, die tegen de oude "bouwlanden aan liggen,
zoals temidden en ten westen van de oude bouwlanden van.
Woensel en Vlokhoven en rondom de oude bouwlanden ten
oosten van Acht.
Omdat in de potstal een sterke vermenging van het
aanwezige»materiaal plaats had, bestaan de opgebrachte
dekken uit homogeen door elkaar gewerkt humeus lemig ,
of zwak lemig zand. De oudste bouwlanden zijn over het
algemeen zeer donker (zeer donker tot donkergrijs bruin
en bruingrijs) van kleur» De oudere ontginningen zijn
ook vrij donker, maar iets bruiner dan de eerstgenoemde
(donker tot iets donker^grijs_Jbruin en bruin).
Nadat het gebruik van organische mest grotendeels
vervangen was door kunstmest, is de ontginning van bos
en heide ineens zeer snel toegenomen. Zo zijn ook in dit
gebied sinds het einde van de vorige eeuw grote complexen
in cultuur gebracht. Omdat weinig of geen organische mest
gebruikt werd hebben deze jonge ontginningen slechts een
hunleuze bovengrond, die dunner is dan 30 cm. Een opge
bracht deKTmerbij niet voor. De humeuze bovengrond be
staat alleen uit de bovengrond (A-laag), die door de
natuurlijke begroeiing is gevormd. Vaak kan men nog de
samenstelling en het oorspronkelijke bosprofiel terug
vinden, ondanks de verstoring door de ontginning en het
gebruik daarna. De humus is echter veel onregelmatiger
verdeeld dan bij de gronden met een mestdek» De boven
grond is minder donker van kleur en vertoont allerlei
variaties in het bruin.
. Deze jonge ontginningen zijn hoofdzakelijk gelegen
in een aaneengesloten complex tussen de heide reeds ge-,
noemde gebieden,met oude bouwlanden en oude ontginningen.
De langzaam voortgaande ontginning kan goed gedemonstreerd
worden aan de hand van afb. 2 en 3? die het bodemgebruik
resp. in 1840 en 1865 weergeven» Daarop ziet men ook, dat
soms weer cultuurland verlaten wordt. Tevens geven deze
kaartjes een beeld van de grote oppervlakte, die na 1865
ontgonnen is.
De landbouwkundige waardering is voor een belang
rijk deel mede afhankelijk van de dikte van de humeuze
lagen. HUIDUS hoùdt evenals leem water vast. Hoe dikker
de humeuze laag is des te meer water kan gebonden worden
en des te meer water is in droge perioden voor de planten
beschikbaar. De oude bouwlanden in bijzondere mate, maar
ook de oude ontginningen hebben dan ook een zeer goed
vochthoudend vermogen, mede omdat de opgebrachte dekken
in meerdere of mindere mate leem bevatten. Wat de dikte
van het humeuze dek van de oude bouwlanden betreft, dient
nog vermeld te worden, dat deze niet overal even dik is
binnen één perceel. De randen van de percelen hebben vaak
een veel dunner humus dek dan de rest. De verklaring
hiervan is, dat vroeger om de percelen overal houtwallen •
voorkwamen, meestal als bescherming van de gewassen tegen
wild en vee. Later zijn deze houtwallen gerooid en bij
het cultuurland getrokken. Omdat dit echter veel later
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gebeurd is dan de xxntginning van de rest van het perceel,
is het humeuze delc^Punner en liggen de randen van de per
celen, die op de boderakaart als oude bouwlanden zijn aange
geven; ook lager» De percelen liggen hierdoor enigszins
koepelvormig»
Leze randstroken met een dunner humeus dek zijn op
de bodemkaart bij de oude bouwlanden getrokken» Onderschei
ding daarvan was moeilijk,, omdat de stroken erg smal zijn,
waardoor ze moeilijk op de kaart weer te geven zijn.
Bovendien kunnen ze slechts met behulp van een vrij groot
aantal boringen apart afgegrensd worden.
Ook op velerlei andere maniere'n is de bodemgesteld
heid door de mens beinvloed. Men heeft voortdurend in de
grond gewerkt, opgehoogd, afgegraven, etc. Zo is b.v.
op enkele- plaatsen een aantal oude bouwlanden, vooral langs
de strook lage gronden van het dal van de Dommel en de
Doode Gracht gelegen, afgegraven om de lagere gronden in de
buurt, die te nat waren, op te hogen. Dit is vaak niet op
de juiste wijze uitgevoerd. Men heeft dan humeuze bovengrond
van de hogere gronden afgevoerd en op de lagere gebracht.
Het gevolg hiervan is, dat het humeuze dek van deze oor
spronkelijk goede gronden te dun is geworden en het vochthoudend vermogen derhalve te gering. Deze afgegraven gron
den zijn daardoor droogtegevoelig. Ze zijn met een aparte
arcering op de bodemkaart aangegeven.
In de laatste tijd is men op enkele percelen, vooral
in de jonge ontginningen, overgegaan tot egalisatie./Ook
deze percelen zijn met een aparte arcering op de bodemkaart
aangegeven.
Langs de Oude Bosdijk komt een complex sportvelden
voor, die modern ontgonnen zijn. Deze gronden zijn geëgali
seerd en diep doorgewerkt. Omdat daardoor de profielopbouw
op korte afstand sterk wisselt, is dit complex niet gekar
teerd.
In het zuidoostelijk gedeelte van het gebied komen
enige complexen onland voor. Het zijn stortplaatsen voor
stadsvuil en grond. Ook deze complexen zijn niet opgenomen.
3'

De' bodemkundige indeling van de gronden
In dit hoofdstuk wordt de indeling besproken, die
de grondslag vormt voor de legenda op de bodemkaart. In het
vorige hoofdstuk is uiteengezet hoe de verschillen in de
bodemgesteldheid zijn ontstaan. Hieronder volgt een over
zicht van de voornaamste bodemkundige kenmerken welke bij de
indeling zijn gebruikt.
Deze kenmerken zijn;
a. de aard en dikte der humushoudende lagen, zoals die
bepaald zijn door bemesting en/of begroeiing
b. de fijnheid van het zand
c. het leemgehalte van de grond
d. de hoogteligging ten opzichte van het grondwater.

r In de regel is het resultaat daarvan zeer goed geweest.
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ad a. Zoals in het vorige hoofdstuk reeds aan de hand van
de historische ontwikkeling werd uiteengezet is een
onderscheid gemaakt in.
oude bouwlandgronden; dikte huireusdek 50-80 cm
oude Toosontginningsgronden; dikte humeusdek 30-50 cm
jonge bosontginningsgronden; dikte humeusdek < 30 cm
ad b. De korrel grootte van de zandfractie*is over het
algemeen zeer uniform,, Bijna alle gronden zijn fijnzandig, dat wil zeggen dat de mediaan van de korrels,
groter dan 50 mu, ligt tussen 105 en 150 mu. Slechts
enkele kleine plekjes 'matig fijn zand lcomen voor.
De mediaan van de korrels groter dan 50 mu ligt
daarbi j" tussen 150 en 210 mu (l mu
•
ad c. De lenigheid van de gronden varieert van niet lemig
tot sterk lemig.
Op grond hiervan is in elk van de onder a ge
noemde groepen onderscheid gemaakt in:
zwak lemig; 7,5 tot 17,5%' kleiner dan 50 mu
lemig tot sterk lemig; 17,5 tot 30% kleiner dan 50 mu
Niet lemige gronden komen alleen bij de jonge
ontginningen voor. Het betreft slechts enkele percelen.
Binnen het gebied liggen bovendien nog enkele
percelen die nog in bos liggen. 'Ze hebben derhalve geen of
weinig cultuurinvloed ondergaan en zijn daarom apart weergegeven
Ze zijn steeds lemig fijnzandig.
Tenslotte komen nog enkele plekjes veengronden voor,
die apart zijn onderscheiden.
Combinatie van de onder a en b en c behandelde
eigenschappen heeft tot de volgende indeling geleid:
à. Zwak lemige fijnzandige oude bouwlandgronden,
B. Lemige tot sterk lemige fijnzandige oude bouwlandgronden
C. Zwaklemige fijnzandige oude bosontginningsgronden
Do Lemige tot sterk lemige fijnzandige oude
bosontginningsgronden
E. Matig fijnzandige jonge bosontginningsgronden
F. Zwak lemige jonge bosontginningsgronden
G. Laniige tot sterk lemige jonge bosontginnings- gronden
H. Lemige fijnzandige bosgronden
I. Veengronden.,
ad d. In elk van de hierboven genoemde groepen à t/m I is
weer een onderverdeling gemaakt naar de hoogteligging
t.o.v. het grondwater. Dit is in het veld in het bodem
profiel te constateren aan het optreden van roest- en
reducti everschijnselen.
In de zone tot waar het grondwater slechts
een korte tijd stijgt zijn onder invloed van de lucht de
ijzerverbindingen uit het grondwater geoxydeerd (roestverschijnselen). In de zone, waarbeneden het grondwater nooit
daalt en waar derhalve geen lucht kan toetreden, zijn de

ijzerverbindingen alleen in gereduceerde vorm aanwezig
(reductieverschijnselen). Deze reductieverschijnselen zijn
zichtbaar door het optreden van grijze kleuren. Daartussen
komt een overgangszone voor, waarin zowel roest- als reductie
verschijnselen optredän.
Aan de hand van deze roest- en reductieverschijnse
len werd de volgende indeling in vochttypen gemaakt. Achter
elk type is aangegeven op welke diepte onder maaiveld de
grondwaterversehijnselen beginnen op te treden, m.a.w. tot
welke diepte onder maaiveld de grondwa terstand in natte
seizoenen oploopt.
Type 3 matig droge gronden; grondwaterverschijnselen beginnend
tussen 80 a 100 cm
Type 4 matig vochtige gronden; grondwaterverschijnselen betussen 60 à 80 cm
Type 5 vochtige gronden; grondwaterverschijnselen beginnend
tussen 40 à 60 era
Type 6 zeer vochtige gronden; grondwaterverschijnselen betussen S0 à 40 cm
Type 7 natte gronden; grondwaterverscäiijiiselen tot in do zode
Deze indeling is voornamelijk gebaseerd op de moge
lijkheden voor agrarisch grondgebruik. Hierbij speelt de stand
van het grondwater een overheersende rol.
Type 5 biedt de groot ste mogelijkheden zowel voor de landals voor de tuinbouw, omdat hierop zowel groente- als fruit
teelt en bouwland als grasland mogelijk is.
De typen 3 en 4 zijn in het algemeen voor bouwland en fruit
teelt geschikt, de typen 6 en 7 zijn meer geschikt voor
groenteteelt en grasland. Dit zijn slechts de hoofdlijnen.
Het vochthoudend vermogen van de bovengrond, zoals dat
bepaald wordt door humeuziteit en lenigheid, speelt bij de
geschiktheidsbeoordeling eveneens een rol (zie hoofdstuk 6).
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4.

De bódemkaart
Op de bódemkaart zijn weergegeven het voorkomen
en de verbreiding van de bodemtypen, zoals die ift dit
gebied zijn onderscheiden naar de in het vorige hoofdstuk
uiteengezette eigenschappen.
In het kort zal de verbreiding van de bodemtypen
hieronder besproken worden. Daartoe kan het gebied in drie
blokken worden verdeeld.
a. Het gedeelte oostelijk van de Heiweg
b. Het middengedeelte vanaf de Oude Dosdijk tot aan de
Heiweg
o. Het noordwestelijk deel gelegen ten oosten van het dorp
Acht.
ad a. Dit blok bestaat in hoofdzaak uit oude bouwlandgronden, welke deels zwak lemig fijnzandig, maar voor het
grootste deel lemig tot sterk lemig fijnzandig zijn.
De zwak lemige komen hoofdzakelijk in de oostelijke helft
voor. Daar liggen ook de hoogste typen (A3, A3a, A4, A4a
en B4), Naar het westen begint het bodemtype B4 een steeds
grotere plaats in te nemen, terwijl ook B5 ten westen van
de Woenselse straat oen belangrijke plaats inneemt. Het
humeuze dek van al deze gronden heeft een dikte van 50 à
80 cm.
Verspreid over vrijwel het gehele blok, maar
vooral ook op de.overgang naar het onder b genoemde.blok,
komen oude böson^ginnïngtgronden voor (type G5, D5 en D6).
De zwaklemige (type C5) komen alleen in het oosten voor.
De rest is lemig tot sterk lemig„ Over het algemeen liggen •
ze lager t.o.v. het grondwater dan de omringende oude
bouwlanden, b.v. 05 temidden van B4 en A4 en D5 temidden
van B4. Het humeuze dek is 30 à 50 cm dik.
Een gedeelte van de oude bosontginningsgronden
langs het Dommeldal zijn eigenlijk oude bouwlanden. Door
afgraven van het humeuze dek is dit dunner dan 50 cm ge
worden. Om deze reden zijn ze bij de oude bosontginningsgronden ingedeeld, maar met een aparte arcering aangegeven.
In het zuiden komen enkele niet gekarteerde stukken
voor, meestal onland, een kerkhof e*d.
Tenslotte liggen in het zuidoosten nog enkele
kleine perceeltjes bos, die eveneens uit lemig fijn zand
bestaan.
ad b. Het middengedeelte van het gebied bestaat hoofdzake
lijk uit jonge ontginningen. In het midden en oosten van
dit blok zijn ze lemig tot sterk lemig (groep F) in het
noordwesten op de overgang naar het onder c genoemde blok
komt een vrij groot compleic zwak lemige gronden voor
(gro ep E).
Zowel de lemige tot sterk lemige als de zwak
lemige zijn overwegend vochtig tcfi zeer vochtig (vochttrap
5 en 6). Verspreid komen enkele kleine plekjes van het
type E7 voor.
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In.het noordwesten.komen enkele kopjes voor. die uit matig
fijn zand Bestaan (G4).
Ten noordoosten van de Anna-hoeve ligt bovendien
nog een klein stukje veen, dat echter geegaliseerd is,
waardoor er op het veen een zanddek werd aangebracht.
De in dit blok voorkomende sportvelden zijn ge
egaliseerd en diep verwerkt. Daarom werden ze niet gekar
teerd. Ze zijn meestal zwak lemig. Ook in het bodemtype
F6 komen verspreid enkele geegaliseerde percelen voor.
Langs de Bosdijk ligt een strookje bos (H5 en H6)
en een vrij groot perceel bos (H5).
ad c » Het noordwestelijk blok bestaat deels uit oude bouw
landen (A3, A3a, A4, A4a, A5, B4 en B5) deels, uit oude
bosontginningsgronden (C5, D5 en D6), die in bonte af
wisseling door elkaar liggen. In het uiterste noordwesten
ligt nog een klein oppervlak jonge bosontginningen (E6,
F5, F6 en F7),
Het gedeelte tegen de jonge ontginningen van het
onder b genoemde blok aan is het minst lemig, al komen
ook hier wel lemige tot sterk lemige gronden voor.
In de rest van het blok, dat overwegend lemig tot sterkleodgis
liggen verspreid nog enkele zwak lemige stukken. Ook hier
liggen de oude bouwlanden hoger ten opzichte van het
grondwater (vochttrap 3 en 4) dan de oude ontginningen
(vochttrap 5 en 6).
De oude bouwlanden in dit blok zijn over het alge
meen minder humeus en lichter van kleur dan de gronden van
hetzelfde bodemtype in het onder a beschreven blok. Het
percentage zwak lemige is vrij groot. De dikte van het
mestdek varieert van 50 tot 70 cm. Omdat het vochthoudend
vermogen geringer is dan de andere oude bouwlanden kan in
bepaalde perioden van het jaar watertekort optreden.
In het oosten komt een klein oppervlakte veengronden
voor (17).
Verspreid liggen nog enkele perceeltjes bos in dit
blok (type H5 en H6).
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De geschiktheid van de bodem voor de tuinbouw
In de gemeente Eindhoven komt nog weinig tuinbouw
voor, alhoewel de bodemgesteldheid er zeer goed voor is.
De aanwezige tuinbouwbedrijven zijn veelal op
lemige meestal goed humeuze zandgrond gelegen. Deze gronden
lenen zich uiteraard zeer goed voor tuinbouw, zowel voor de
teelt van groenten als fruit.
Op de bedrijven komt dan ook vaak groenten- en fruit
teelt voor, dat voor een dergelijk gebied van belang is,
omdat Eindhoven een belangrijk consumptie-centrum is. Men
moet het gehele jaar door kunnen poten en zaaien, om op
deze wijze steeds aan de vraag te kunnen voldoen, waardoor
het bedrijfsrisico in een dergelijk gebied sterk wordt be
perkt.
In het gekarteerde gedeelte van de gemeente Eindhoven
n.l. het gebied van Woensel en Vlokhoven komt zeer weinig
tuinbouw voor, die zich niet veel uitbreidt. De oorzaak hier
van kan gezocht worden in het feit dat de doorsnee landbouwer
hier geen redenen had of heeft om zijn bedrijf sterk te
Intensiveren.Op deze, uitermate goed geschikte land- en
tuinbouwgronden kan ieder landbouwgewas eveneens met succes
worden verbouwd. Door de mogelijkheid van een goede wissel
bouw is het bedrijfsrisico ook voor de landbouw hier zeer
beperkt. In een lemig zandgebied, zoals hier besproken
wordt, zijn de gronden in het algemeen voor de tuinbouw
zeer goed geschikt, vooral omdat deze gronden vaak door hun
vrij hoog leemgehalte veel vocht kunnen vasthouden. De
gronden in dit gebied met een winterwaterstand van ca 60 cm
onder het maaiveld bieden de beste mogelijkheid, omdat deze
zowel voor groenten als voor fruit geschikt zijn.
Wanneer de wintergrondv/aterstand hoger in het profiel
komt te staan neemt de mogelijkheid voor de teelt van zomer
groenten toe, doch de geschiktheid voor fruit en zeer vroege
voorjaarsgroenten neemt dan af. Bij een lagere grondwater
stand dan 60 cm beneden maaiveld, wordt de mogelijkheid om
vroeg te zijn in het voorjaar groter, doch de geschiktheid
voor zomergroenten wordt dan minder, omdat dan vooral in
droge perioden watertekort kan optreden, speciaal bij
groententeelt. Yoor fruitteelt is deze lagere grondwater
stand minder ernstig, omdat de bomen in deze lemige zand
gronden ze(er diep wortelen. Door deze diepere beworteling
is de kan-s op verdroging veel minder, omdat de laag waaruit
het benodigde vocht geput kan worden zeer dik is.
De gronden, welke een wintergrondwaterstand hebben van
100 cm beneden het maaiveld of dieper en weinig of geen leem
bevatten, komen in aanmerking voor speciale teelten zoals
asperges. Voor andere vormen van bodemgebruik lenen ze zich
minder goed, tenzij men gebruik maakt van een kunstmatige
watervoorziening. Yan deze laatste groep gronden komen er
maar zeer weinig in het gekarteerde gebied voor. De meeste
gronden behoren bij de groep met een goede of een iets te
hoge wintergrondwaterstand,
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° De bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw
Hoewel er vele takken van tuinbouw bestaan is er bij
de classificatie vooral gelet op de geschiktheid voor
groententeelt (G-), voor fruitteelt (F) en voor een combinatie
van beide (G + F). Dit laatste speciaal i.v.m. de mogelijk
heden van vestiging van een gemengd groenten- en fruitbedrijf.
Zoals reeds in het voorgaande hoofdstuk werd opgemerkt is
de diepte van de wintergrondwaterstand voor deze teelten
van belang.
Bij de beoordeling naar de geschiktheid van de gronden
heeft de diepte van het grondwater waarop het oude maaiveld
voorkomt vooral bij de lagere gronden een grote rol gespeeld.
Alhoewel de lemigheid en de dikte van het humeuze dek hier
ook belangrijke factoren zijn, die de geschiktheid voor de
tuinbouw bepalen, zijn deze voor de lagere gronden als
nevenfactoren, gebruikt.
Bij de gronden welke hoog of hoger boven het grond
water liggen, is de lemigheid en de dikte van het humeuze
dek vaak toonaangevend geweest voor de geschiktheid voor de
tuinbouw. Hierbij werd dan steeds de hoogste wintergrond
waterstand ook als een voorname factor beschouwd.
Bij deze gronden werden zodoende/3 gelijke factoren gebruikt
n.l. wintergrondwaterstand, lemigheid en dikte van het
humeuze dek.
De gehele indeling naar de geschiktheid voor tuinbouw
is niet eenvoudigweg uit de bodemkaart afgeleid, maar telkens
bij elk boorpunt afzonderlijk bepaald. Omdat er binnen een
bodemtype nog variatie in de geschiktheid voorkomt is der
halve niet elk bodemtype in eenzelfde geschiktheidsklasse
ondergebracht, maar in meerdere.
De bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw (bijlage
2) geeft een beeld van•de tuinbouwkundige waarde van de
verschillende gronden, waarbij een indeling is gemaakt in
5 klassen, n.l. klasse I
goed geschikt
klasse II matig geschikt
klasse III zeer matig geschikt
klasse IY geschikt voor asperges
klasse V (0) weinig geschikt.
Klasse I: goed geschikt voor groenten of fruit of voor beide
Dit is afhankelijk van de stand van het grondwater,
de lemigheid van het zand en de dikte van het humeuze dek.
De gronden, die in deze klas zijn ondergebracht komen
hoofdzakelijk voor in het oosten van het gelarteerde gebied
tussen het Dommeldal en een lijn iets ten westen van de
Woenselsestraat» Eveneens zijn in deze klasse enkele ver
spreide stukken langs de Bosdijk in het noordwesten inge
deeld. Dit zijn over het algemeen humeuze zandgronden, die
/ voor het bepalen van de geschiktheid voor de tuinbouw
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zowel lemig als zwak lemig kunnen zijn, met een grond
waterstand en een vochtcapaciteit, welke voldoende is om
de gewassen het gehele groeiseizoen van voldoende water te
kunnen voorzien.
Klasse II: matig geschikt voor groenten of fruit of voor
beide
~
De gronden, die in deze klasse zijn ondergebracht,
liggen hoofdzakelijk in het midden van het gekarteerde
gebied, n.l. vanaf de hogere gronden langs de Woenselsestraat tot aan de Bosdijk. De meeste van deze gronden hebben
een te hoge wintergrondwaterstand, waardoor ze zowel voor
fruitteelt als voor de teelt van vroege voor jaarsgroenten
minder geschikt zijn. De gronden ten oosten van de Woensel
sestraat, welke in deze klasse voorkomen, hebben over het
algemeen een te lage grondwaterstand, zodat ze voor groen
ten veel minder geschikt zijn dan klasse I en hun geschikt
heid voor de fruitteelt eveneens afgenomen is.
Voor de landbouw zijn deze gronden nog zeer geschikt.
Klasse III: zeer matig geschikt voor groenten of fruit of
voor beide
Deze gronden zijn vaak te nat en hebben een dun
humeus dek, zodat ze maar een beperkte mogelijkheid hebben
voor de groententeelt. Omdat ze vaak te nat zijn, zijn ze
voor de fruitteelt meestal ongeschikt. De in het noord
westelijk gebied voorkomende- gronden, die in deze klasse
zijn ingedeeld, zijn daarentegen meestal zwak lau ig en
hebben een diepe grondwaterstand, zodat deze vaak zowel
voor groenten als voor fruit te droog zijn. Door een
kunstmatige watervoorziening zijn deze gronden aanmerke
lijk te verbeteren, waardoor ze voor de tuinbouw in het
algemeen veel meer mogelijkheden geven.
Voor de thans nog te natte gronden zal door een
goede ontwatering veel zijn te bereiken. Alhoewel deze
gronden nu nog te nat zijn lijkt het waarschijnlijk dat
ze na verloop van tijd veel betere mogelijkheden voorde
fruitteelt zullen bieden, omdat ze wat hun profielopisouw
betreft daarvoor zeer geschikt zijn. Door wateronttrekking
o.a. t.b.v. grote industrieën en andere doeleinden ver
toont liet grondwater de tendens langzamerhand dieper onder
het maaiveld te gaan zakken.
De eerstgenoemde groep gronden van klasse III is
voor de landbouw als zodanig nog zeer goed te noemen.
Vooral voor blijvend grasland en zomergewassen (suiker
bieten) zijn ze geschikt.
Klasse IV: geschikt voor asperges
De gronden van deze klasse komen zeer verspreid
door het gebied voor. Het zijn over het algemeen humusarme
zandgronden, die practisch geen leem bevatten en een diepe
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grondwaterstand hebben» Om deze redenen zijn ze voor
andere takken van tuinbouw weinig geschikt.
Klasse V: weinig geschikt voor tuinbouw
De oorzaak van de weinige geschiktheid voor tuin
bouw van deze gronden is dat deze veel te nat en een zeer
dun humeus dek hebben. Ook deze gronden kunnen door grond
waterstandsdaling voor de tuinbouw in de toekomst nog
mogelijkheden bieden. Voor de landbouw zijn ook deze gron
den nog goed geschikt vooral voor grasland en in beperkte
mate voor zomergewassen»
Omdat in dit hoofdstuk enkele malen gesproken is
over de mogelijkheid van een grondwaterstandsdaling kan
ongetwijfeld de vraag naar voren komen of de hogere
gronden dan niet te droog worden» Deze vraag kan in het
algemeen ontkennend beantwoord worden omdat deze hogere
gronden door hun lemigheid en hun zeer dik humeus dek
(ca 80 cm dik) een zeer goed vochthoudend vermogen hebben.
De gewassen zullen daarom ook bij diepere grondwater
standen toch voldoende water ter beschikking hebben en
weinig of geen |ast van verdroging krijgen. De eventuele
daling van het grondwater zal derhalve weinig invloed
hebben op de geschiktheid van do hogere gronden, terwijl
de lagere, d.w.z. te-natte gronden, er juist beter door
zullen worden en zich met name voor fruitteelt uitstekend
zullen lenon.
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* kegenda-beschri.iving
In dit hoofdstuk worden alle op de bodemkaart
voorkomende bodemtypen in het kort besproken. Daarbij is
van de meeste bodemtypen een standaardprofielbeschrijving
opgenomen.
Bij deze profielbeschrijvingen ' zijn termen
voor lemigheid, fijnheid zand e.d. gebruikt, die reeds ge
deeltelijk in hoofdstuk 3 zijn verklaard. Voor de rest
volgt de verklaring hieronder.
' Onder zandig leem wordt verstaan een grond met een'
gehalte van 30 tot 50% kleiner dan 50 mu.
De diepte van de lagen is aangegeven in cm onder
maaiveld. Het oorspronkelijke bodemprofiel, dat onder
invloed van de natuurlijke begroeiing werd gevormd, is bij
de ontginning vaak gemengd en/of gedeeltelijk in het mestdek,
dat er daarna werd opgebracht, opgenomen. Bij de beschrijving
van de standaardprofielen is duidelijkheidshalve uitgegaan
van niet verwerkte profielen.
Oude bouwlandgronden, met een mestdek van meer dan 50 cm
dikte
Dit type is onderverdeeld in zwak lemige en lemige
tot sterk lemige gronden. Deze gronden zijn reeds zeer
lang in cultuur.
k, Humeuze zwak lemige fi.jnzandige oude bouwlandgronden
A3. matig droge,^humeuze^ zwak_lemige,_fijnzandige_oude
bouwland^rond met grondwatervers£hijnselen~vanäf __ *~
80~â_100~cm diepte"
— — —
— —
•
profielbeschrijving:
0-35 cm donker bruingrijs, humeus, zwak
\
lemig fijn zand
35-60 cm iets donkerbruingrijs, humeus, zwak smestdek
lemig fijn zand
(
60-80 cm iets donkergeelbruin, humeus, zwak
lemig fijn zand
/
80-100 cm iots geblookt lemig fijn zand * roest
100-110 cm gebleekt zacht zand
\grijsbruine
110
era gebleekt t roest, lemig fijn zand)podzo3achtigp
)laag
Dit profiel kenmerkt zich door een vrij dik humeus
dek dat zwak lemig is. Soms komt er onder het mestdek ook
een lajtg ven 10 c 20 cm dikte matig fijn zand voor.
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i\3a. is gelijk aan het voorgaande, doch hier komt een
vacuumlaag voor.
profielbeschrijving:
0-35 cm donkergrijsbruin, humeus, zwak lemigA
fijn zand
imestdek
35-65 cm iets donkerbruin, humeus, zwak lemigi
fijn zand
)
65-80 cm iets bruingeel, zwak lemig fijn zand)vacuum
80-100 cm iets gebleekt met roest lemig fijn zand
100
cm gebleekt zacht zand
Het kenmerk van dit profiel is een matig dik humeus
dek waaronder een vacuumlaag voorkomt. Dit wil zeggen dat
de grondwaterstandsverschijnselen geen directe aansluiting
hebben met de humeuze bovengrond en er dus een zone onder
het humeuze dek is, waarin het grondwater niet opstijgt.
Daardoor is aanvulling van water voor de plantengroei uit
het grondwater niet mogelijk.
A4,

mstig: vocht ige humeuze ,_.zwak lemigea oude_bouwland-__
grond met grondwâterverschijnsëlen_van~6Ç) à 80_cm ~ ~~

profielbeschrijving:
0-35 cm donker bruingrijs, zwak lemig, humeus ^
fijn zand
j
35-60 cm iets donkergrijsbruin zwak lemig,humeusWestdek
fijn zand
60-80 cm donkerbruin, zwak lemig, humeus fijn
zand f roest
/
80-100 cm iets gebleekt
roest zwak lemig fijn zand
100-110 cm gebleekt zacht zand (grijs)
110
cm gebleekt * roest lemig fijn zand
t

Onder het mestdek van dit profiel komt plaatselijk
ook wel zandige loessleem voor, meestal op een diepte jjeneden
80 cm.
Ma.

als voorgaande, doch met vacuum laag

profielbeschrijving:
0-30 cm donker bruingrijs, zwak lemig humeus]
fijn zand
L
30-60 cm iets donker grijsbruin zwak lemig, / mestaeK:
humeus fijn zand
)
60-75 cm iets bruingeel, zwak lemig fijn zand \(vacuiumlaag)
75-85 cm iets gebleekt * roest, zwak lemig,
fijn zand
(brume
85-100 cm gebleekt lemig fijn zand •? roest
achtige
(B-laag)
laag
100cm gebleekt matig fijn zand
Het humeuze dek van dit profiel is dunner dan bij
voorgaande; zodoende heeft men hier weer de z.g. vacuum laag
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bouwXandgrond met grondwat^rvers£hijHsê[len_vânïïf~40 a_ ôO^crn^
Profielbeschrijving:.
om zeer donkergrijsbruin, humeus, zwak lemig\
fijn zand
35-55 cm donkergrijsbruin, humeus, zwak lemig, fijn^mestdek
zand t roest
55-75 om iets donkergrijgbruin, humeus, zwak lemig I
fijn zand r roest
/
75-90 cm gebleekt t roest, zwak lemig fijn zand
90-110 om gebleekt t roest, zandige loessleem (B-laag)
110
cm gebleekt zacht zand
0-35

De kleur van de bovengrond is hier meestal zeer
donker, alhoewel er plaatselijk wel gronden van dit type
voorkomen, die een lichtere kleur hebben. De zandige loessleemlaag is niet altijd aanwezig, doch vaak neemt de lemigheid naar jheneden wel toe.
B•

Humeuze, lemige tot sterk lemige, fijnzandige oude
bouwlandgrond en
~

B4. Tamelij_k_vochtige ,„huraouzex lemige_tot__sterk_lemige
fijnzandige ,~oude bouwlandgrond met grondweter~^
vers^hijnselen~vanaf™6ÏÏ "a 80~cnï
~~
profielbeschrijving:
cm zeer donker, humeus, lemig fijn zand
\
cm donkergrijsbruin, humeus, lemig, fijn zand\mestcm iets donkerbruin, humeus, lemig, fijn zand/dek
T roest j
85-110 cm gebleekt bruingeel sterk lemig fijn)bruine podzcizand
Jachtige laag
110-125 cm gelaagd: zacht zand * zaï dige loessleem (B-laag)
0-35
35-60
60-85

Het vrij dikke humeuze dek is bij dit bodemtype
niet overal gelijk, doch varieert wel eens in dikte.
Ook dé gelaagdheid beneden 100 cm diepte is geen algemeen
voorkomend iets.
B4a. idem, doch met vacuum laag
profielbeschrijving:
0-30 cm donkergrijsbruin, humeus, lemig fijn zand^
30-50 cm iets donkergrijsbruin, humeus, lemig
Imestfijn zand
(dek
50-65 cm iets donkergeelbruin, humeus, lemig
fijn zand
65-80 cm bruingeel zwak lemig fijn zand (vacuum laag)
80-100 cm iets gebleekt lemig blond fijn zand
100-110 cm gebleekt zwak lemig fijn zand
110
cm gebleekt * roest sterk lemig fijn zand (B-laag)
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55 •

Vochtig®J^peuze^ lemige_tot_sterk__leniige fi^nzandige
oude_bouwlandgrondjiiet~grondwa tervèrscni jnse1ö{
vanaf 40~ö~6£ ôm^die^tê
i

profielbeschrijving:
,
cm zeer donker, lemig, humeus fijn zand]
cm donkerbruin, lemig, humeus, fijn zandl '
* roest
)mestdek
55-75 cm iets donkerbruin, lemig, humeus, fijn\
zand * roest
/
75-85 cm iets gebleekt bruin, lemig, humeus fijn zand
* roest
85-100 cm gebleekt zandige loessleem t roest
100-120 cm gebleekt zacht zand r lemig fijn zand (gelaagd)
0-30
30-55

Plaatselijk komt er onder dit profiel ook de
zandige loessleemlaag voor beneden 100 cm diepte
Oude bosontginningsgronden
Humeuze, zwak lemige, fijnzandige oude bosontginningsgronden
~
~
G5. Vochtige^ zv/ak_lemige,_fijnzandigex oude_bosontginnings-_
grönd_ met grondw^tërverschijnselen_väns[f_40 à 60~cm
~"
diepte" ~
— —
profielbeschrijving:
cm donker bruingrijs, humeus, zwak lemig] •
fijn zand
/mestdek
30-45 cm iets donkerbruin, humeus, zwak lemig
fijn zand
j
45-60 cm gemengd, zwak lemig fijn zand ~ roest
60-75 cm iets bruingeel lemig, fijn zand * roestJgriJstaxdjqe
75-100 cm gebleekt lemig fijn zand * roest
|raml£dht@e
100
cm gebleekt zacht zand r matig fijn
)laag
zand (gelaagd)
0-30

De kleur van de bovengrond kan ook wel eens bruin
of grijsbruin zijn. Dit iy afhankelijk van de vroegere
bemesting of begroeiing. Plaatselijk kan er in dit profiel
ook een zandige loessleemlaag voorkomen.
D. Humeuze lemige tot sterk lemige fijnzandige oude
bo sontginningsgronden
~
D5. Vochtige^ humeuz£,_lemige,__fijnzandigeA ouâe_kosontgin
ningsgrondjnêt^grondwat^
jnselen vanaf 40~a~60 £m_
cïiapte^
— — — — —
""
""""
profielbeschrijving:
cm zeer donkergrijsbruin, lemig humeus \
fijn zand
^mestdek
30-45 cm donkerbruin, lemig, humeus fijn zand
45-60 cm gemengd sterk lemig 'fijn zand - roesl
0-30
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60-70

cm

70-85 cm
85-110 cm
110
' cm

N\
gebleekt sterk lemig fijn zand
? roest
s grijsbruine
egaal roestig zwak lemig fijn zandi podzolachtige
gebleekt sterk lemig fijn zand
) laag
gebleekt zandige loessleem (B-laag)

De zandige loessleemlaag kan plaatselijk wel eens
hoger in het profiel voorkomen, waaronder dan het egaal
roestig zand zit.
D6. Zeer^vochtige j^humeuze^ Isgige^ £il^zandige,_oude
bo^sontginningsgronden met £rondwat£rversïïhTjnsê^l£n_
ZaÜa£ 20_a_40
~~
- profielbeschrijving:
0-25 cm donkergrijsbruin, lemig, humeus fijn zand)mest25-35 cm iets donkerbruin, lemig, humeus fijn zand)dek
35-50 cm gemengd lemig fijn zand * roest en iets gebleekt
50-65 cm gebleekt sterk lemig fijn zand
\ grijsbruine
65-80 cm gebleekt zwak lemig fijn zand t roest\ podzolachtzigp
80-100 cm gebleekt zandige loessleem (B-laag) / laag
100
cm egaal roestig matig fijn zand * zacht zand
(gelaagd)
Jonge bosontginningsgronden
E. Matig humeuze, matig fijmzandige, jonge bosontginningsgronden
Mo Matig droge,__ma_tig humeuze, matig fijnzandige jonge
bo^ontginnin^sgronden met grôndwaterverschïjnsêiën"
vanaf 60~8() cm^,
'
- — —profielbeschrijving:
0-40 cm gemengd, schraal matig fijn zand
40-70 cm iets bruingeel fijn zand
70-90 cm zwak lemig fijn zand •* roest
90-110 cm gebleekt zv/ak lemig fijn zand -i roest
110
cm matig fijn zand - roest
Op enkele plaatsen werd bij dit type ook de loess
leemlaag aangeboord en wel op een diepte van ca 70 cm, waar
onder dan steeds weer matig fijn zand voorkomt.
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F* Humeuze zwak 1emige, fijnzandige, jonge bosontginningsgronden
~~
"~
F5. Vochtige^ humeuze ,__zwak
£iinSaÛdiS£'_'j2.nSeboïïontginningsgrond met grondwatïïrvers£hijnselên_vanaf__
40_a_60 çm^die^te
'
profielbesehrijving:
0-30 cm gemengd, zwak lemig fijn zand
30-50 cm iets gebleekt zwak lemig fijn zand r roest
50-60 cm gebleekt sterk lemig fijn zand r roest
60-80 cm
"
zandige loessleem
80-100 cm
"
zacht zand
roest
100-125 cm lemig roestig zand
t

F6. Zeer^vochtige,,_hiŒieuseA zw^k^JLemige ,_fijnzandigej. ionge
bo^ontginningsgrond met ^gröndwaterversch ijnselen vanaf
£0-4ü Hm_djeptê_~
'
profielbeschrijving:
0-25 cm gemengd, zwak lemig fijn zand
25-40 cm gebleekt * roest zwak lemig fijn zand
40-50 cm
"
lemig fijn zand
!!
50-70 cm
zandige loessleem
70-90 cm
"
"
loessleem * zacht zand (gelaagd)
90-120 cm
"
zacht zand * matig fijn zand (gelaagd)
De humeuziteit van bovengenoemde bodemtypen is
sterk afhankelijk van de begroeiing voor de ontginning.
G-. Humeuze, lemige tot sterk lemige, fijnzandige, jonge
bosontginningsgrond
~~
G5. Vochtige, humeuze,_1an ige tot £terk lemige^ fijnzandige,
Jonge boïïontginning_sgrond met grïïndwatêrvers£hTjnselïïn"
vanaf 40 à_60 cm diepte
profielbeschrijving:
0-35 cm gemengd, lemig, fijn zand
35-55 cm bruingeel "
"
"
f roest
55-70 cm gebleekt zandige loessleem
70-90 cm
"
"
"
* zacht zand (gelaagd)
90-110 cm roestig, matig fijn zand
110
cm gebleekt sterk lemig zand * roest (B-laag)
Ook komt er bij dit type in plaats van de laag
matig fijn zand ook wel zacht zand voor, dat dan minder
roestig is, maar vaak iets gebleekt.
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G-6. Zeer_vochtige,Jimeuze^ 1emige_tot_sterk_lemig£> îj£~
£andïgëT,~jonge~bosontgianingïïg?°ndjnêt~grondwaterverïïcKijnseïen van lo3Z42 öiri__dïept£ ~
"~
0-25
25-45
45-60
60-75
75-90
90

profielbeschri jving:
cm gemengd, lemig fijn zand
f'
cm gebleekt
"
"
* roest
cm.
"
, sterk lemig fijn zand * roest
!'
cm
, zandige loessleem
cm egaal, roestig, zacht zand
cm gebleekt sterk lemig fijn zand * zacht zand
(gelaagd)

Natte ,Jimaeuze_lemige tot sterk lemigex fijnzandige,
2°ngê[ tos^ontginnïngsgrond met gröndv/aterversc hi jnselen_
tot inji£t~maaiveld
"
~
profielbeschrijving:
0-25 cm gemengd lemig fijn zand ~ roest
25-40 cm gebleekt "
"
"
*
"
40-65 cm
"
, sterk lemig fijn zand * roest
65-100 cm
"
, zandige loessleem
!?
100
cm
, zwak lemig zand t roest
De humeuziteit van de bovengrond van de 3 voornoem
de bodemtypen is eveneens sterk afhankelijk van de begroeiing
voor de ohtgmnmg. Deze kan varieren van schraal tot flink
humeus. De zandige loessleem komt in deze typen vrijwel
steeds voor, doch de diepte en dikte kan echter wel ver
schillen met bovenomschreven bodemtypen.
Bosgronden
H. Lemige fijnzandige bosgronden
•ft5* ï°£k£.%e,i, -Le51^Sei.
b°sgrondjne t_grondwater
versïïhi jns£l£n3vanaf__40 ëT Ïï0__cm diepte^
"
H6. Zeer vochtige,_lemige,_fynz£ndige^bosgrond met grond-__
waterverschijnïïelen vanaf 20~a jlO cm diepte
*~
Deze profielen zijn vrijwel gelijk aan de profielen
welke omschreven zijn onder lemige jonge bosontginningen,
n.l. G5, G-6.
Soms zijn deze gronden al in cultuur geweest, doch
later weer verlaten en weer bebost.
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• Veengronden
I. Lemige fi.jnzandige veengronden
17. Natte>_l£^ige,_fijnzandige^veengrondjnet^grondwater-^
versohijnselen_tot~in het maaiveld^ ~
""
profielbeschrijving:
0-30 om verwerkt, sterk humeus lemig fijn zand
? roest
30-50 om venig, lemig fijn zand t veel roest
50
om bosveen
100
cm bosveen, met lemig fijn zand (gelaagd)
De diepte waarop het veen voorkomt is niet overal
gelijk, evenals de zandige ondergrond. In het hierboven
omschreven type komt het op 50 cm diepte voor, doch
elders kan dat 70 à 80 cm zijn.
De vaste ondergrond was bij enkele boorpunten
buiten boorbereik, elders kwam deze voor op 80 à 100 cm
diepte» Daar de veengronden echter op een zeer beperkte
oppervlakte voorkomen, zijn ze niet nader naar de diepte
en dikte van de veenlaag onderverdeeld.

