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1. Bodem-stippenkaart van de Aalkeetbuitenpolder en
de Broekpolder, schaal 1*.10.000*
la.Boerpuntenkaart van de Aalkeetbuitenpolder en
de Broekpolderj schaal 1:10«000»
2« Bodea-stippenkaart van de Noord Kethelpolder,
schaal 1:10.000,
2a.Boorpuntenkaart van de Noord Kethelpolder,
schaal 1:10.000,
3. Bodem-stippenkaart van het Land van Poortugaal,
schaal 1:10,000,
3a,Boorpuntenkaart"van het Land van Poortugaal,
schaal 1:10.000,.

VOORWOORD.
In opdracht van de Directeur van de Cultuurtechnische
Dienst te Utrecht werd een bodemkartering uitgevoerd
van enkele polders rondom Rotterdam
Plet veldwerk vond plaats in de maand
oktober 1955, onder zeer natte weers- en terreinom
standigheden. De kartering werd uitgevoerd door de
karteerders P. Sonneveld en G. Hoekstra, onder leiding
van Ir J. van der Linde.

Dl DIRECTEUR VIN Dl
STICHTING- VOOR 30DE.IK"ARTERING.
a.
S
Dr Ir F.W.G. lijls.

Overzichtskaartje
1 : 50.000
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INLEIDING.
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Het doel van deze kartering was een
overzicht te geven van de landbouwkundige mogelijkheden van deze
gebieden, in het bijzonder met betrekking tot de geschiktheid
vaar grasland. Daarbij diende tevens een vergelijking van drie
gebieden onderling te worden gegeven.Gekarteerd werden:
Het westelijk deel van de Aal1"O et buitenp<°.der en een daaraangrenzend c >1 van de Broekpolder, tezaELC-a 560 ha, in de Gen' >nten Vlaardingen en Maasland»
lien gedeelte van de polder Noord Köt
hel, ter grootte van ca» 150 ha, onder de gemeente Schiedam en
een gedeelte van de polder het Land van Poortugaal ter grootte
van ca. 120 ha dit laatste onder de gemeente Rotterdam.
De opname vond plaats met een dicht
heid van het waarnemingsnet van 1 boring per 1 - 2 hay
In verband met de aanzienlijke varia
tie in de bodemgesteldheid over korte afstand was dit aantal
waarn. Olingen niet toereikend om de onderscheiden belezenheden
met voldoende betrouwbare grenzen op de kaart aan te geven.
De resultaten zijn daarom neergelegd
in een bodemstippenkaart.
Voor een onderlinge vergelijking van
de drie polders blijkt het aantal verrichte waarnemingen ruim- '
schoots voldoende û

kalkarme zware klei
zwart brokkelig riet-zeggeveen
kalkrijke zavel
kalkhoudende klei
kalkarme klei
knikachtige humeuze klei
slibhoudend rietveen
slappe riethouderide klei

Schematisch dwarsprofiel in Aalkeetbuitenpolder

BODSIIGESTELDHEID.
a, VAN DE POLDERS TEN NOORDEN VAIT SCHIEDAM EN VLaARDINGlN»
De bodem van de aldaar onderzochte
complexen wordt ingenomen door een groot veengebied, dat door**
sneden.wordt door een groot aantal met zand, zavel of klei op
gevulde kreken, en dat grotendeels met klei bedekt is, o.a. be
schreven door van Liere.
Ter verduidelijking is in onderstaande
dwarsdoorsnede de situatie zeer schematisch weergegeven.

- 3- Het veen blijkt een rietzegge-veen te
zijn. De diepere lagen toestaan
vrijwel steeds uit rietveen,
soms zelfs sterk slibhoudend rietveen. In de bovenste lagen
blijkt echter ook het aandeel van de zegge duidelijk.
Slechts in enkele gevallen werd oligotroof veen in de vorm van heide-mosveen aangetroffen.
Op een diepte van 2 m onder maaiveld
komen soms slappe, sterk met riet doorwortelde kleiafzettingen
voor, die te beschouwen zijn als "doorgegroeide" oude zeeklei
afzettingen; soms zijn deze afzettingen overwegend (fijn) zan
dig en kalkhoudend.
Het veenpakket wordt doorsneden door
een groot aantal aan de oppervlakte liggende kreekafzettingen
van het zgn. systeem Vlam, het getijgeulensydat .in het
Westland gevormd werd enige eeuwen voor het begin*onzer jaar
telling en dat reeds spoedig daarna verlandde.
De hoofdkreken zijn zeer goed waar
neembaar als gevolg van de door gedifferentieerde klink ont
stane omkering van het relief. De kreekruggen zijn vrijwel
steeds opgebouwd uit kalkrijke, naar beneden lichter wordande
klei- en zavelafzettingen.
Ter weerszijden van hun stroombanen
hebben deze kreken aanzienlijke oppervlakken klei afgezet. Deze
kleilagen zijn in de nabijheid van de kreekruggen het dikst en
in de regel kalkhoudend. Zij wiggen, gaande vanaf de kreekrug,
steeds dunner uit en worden tenslotte kalkarm, soms zelfs z~zeer, dat in het bovenste laagje enige katteklei werd gevormd.
Omstreeks het begin van onze jaartel
ling blijkt met dit landschap als basis nog enige verder© veenontwikkeling te zijn opgetreden, waarbij een uitgesproken, riet«,
zegge veen werd gevormd. Op enkele plaatsen groeide zelfs een
oligotroof heide-mosveen.
Dit veen heeft, wellicht als iets dro
gere vegetatie, ook vele verlande vloedkreken overgroeid. De
dikte van deze veenlaag va " ;::t sterk van enkele cm tot bijna
1 m.
Dit landschap is daarna, te beginnen
in de Se helft van de 3e eeuw weer overstroomd en aan nieuwe
klei-afzetting blootgesteld, waarbij het zgn. Westlanddek werd
gevormd.
Het kloipr:k£otjo is in het onderzochte gebied
zelden dikker dan 50 cm, maar meestal 35 h 40 cm en vormt de
bovengrond der polders.
*
Deze afzetting heeft in hoofdzaak van
uit de Maas plaats gevonden. De kleibovengronden worden verder
van de Maas af gaande, steeds dunner en veniger. In de polder
Noord-Kethel missen we in het Noordelijk deel zelfs het jongste
klei-dekje.
Hoewel het Westlanddek van'vlt de Maas
is afgezet, mogen we dit niet zonder meer als een soort sedimen
tatiefilm beschouwen. In versch 'iene gevallen werden aanvoerkreken met zijdelingse vertakkingen gevonden. In meerdere geval
len deden ook de nagenoeg verlande beddingen van de kreken van
het systeem Vlam weer opnieuw dienst. In de directe omgeving van
deze aanvoerkreekjes is het kleidek soms iets dikker.
Overigens zi.'n de jonge WestlaMfiek-"
afzettingen in het door ons onderzochte gebied steeds zwaar en

.4 kalkarm. Zij willen gemakkelijk iets brokkelig indrogen en zijn
a.h.w. iets roodoornach'*ig.
Het volt op, dat de , tussen het West
landdek en onderliggende klei, opgesloten veenlaag zwart en brok
kelig is ontwikkeld.
Voor de dikkere veenlagen geldt dit al
leen voor d3 bovenste decimeters. Het is vrij zeker, dat een in»
droging direot na de vorming, b.v. gedurende de Romeinse tijd,
hiervoor aansprakelijk is. Het verschijnsel zal na de ontginning
door de eeuwenlange graslandcultuur plaatselijk zijn geaccentu
eerd.
Waar de bovenste veenlaag tussen de klei
zo dun uitwigt, dat deze het karakter krijgt van een humeuze
band is deze bij de zware kleien duidelijk knikachtig ontwikkeld.
Met het hiervoor gegeven dwarsprofiel
voor ogen, is het eenvoudig zich voor te stellen welke profielen
in het gebied kunnen worden verwacht.
Het is duidelijk, dat met het iets in
gedroogde brokkelige of gemakkelijk tot indroging geneigde karak
ter van het rietzegge-veen het gebied een overwegend droogtegevoelig karakter heeft.
Bennema en van der Woerdt gaven aan, d^t
op dergelijke gronden de zomergrondwaterstand beter niet langdu
rig kan dalen beneden 40 cm onder maaiveld, wil men niet een Indroging te weeg roepen».
Voor de onvoldoende ontwateringstoestand
komt dit droogte gevoelig karakter echter thans slechts zeer
plaatselijk aan hêt licht.
In de profielbeschrijvingen zijn de 4ui*
delijk ingedroogde profielen steeds aangegeven.
De vegetatie wijst op sommige plaatsen
waar iets ingedroogde gronden worden gevonden nochtans in voch
tige of te natte richting.
Het kon ook moeilijk anders of de water
overlast, die in verreweg het grootste deel van het jaar optreedt,
geeft tijdens een korte te droge periode in de zomer aan de droog
teminnendo grassen geer), geladenheid zich te ontwikkelen.
Een betere ontwatering in herfst, winter
en voorjaar zal dus een nauwkeurige watervoorziening in de zomer
noodzakelijk maken wil men niet een r.ieer uitgesproken verdroging
te weeg roepen.
Het blijkt echter in sommige gevallen
niet mogelijk deze watervoorziening zonder meer te bewerkstelligen
door met het polderpeil te manipuleren. Sommige percelen zijn
gehandicapt dôor het z.g. slootwandèffect. Dit verschijnsel nader
besohreven door F. Sonneveld in Boor en Spade 711 komt erop neer, '
dat de slootwand onvoldoende doorlatend is geworden.
Hoewel binnen de percelen van een bij- .
zonder grote doorlaatbaarheid mag worden gesproken, is het voor het
slootwater moeilijk om een zóne ter breedte van ongeveer 3 meter
naast de sloot te passeren.• Hoog opgezette slootwaterstanden zul
len in dit geval een te diep gedaalde grondwaterstand binnen het
perceel onvoldoende opvoeren. Omgekeerd is ook de slootwand bij
de ontwatering hinderlijk. De detailontwatering moet uitsluitend
via de greppels plaatsvinden, waardoor aan het onderhoud hiervan
zeer hoge eisen worden gesteld.

Door de aanleg van de rijksweg dwars
door de Aalkeetbuitonpolder is het land vlak naast deze weg door
het gewicht van het weglichaam iets omhooggedrukt. Het gevolg
is, dat de gronden op do koppen van deze percelen in vele geval
len ingedroogd zijn.
Het gr. • t hierbij echter slechts om
zeer kleine oppervlakten, zodat wij onze boorpunten in i regel
buiten dezo strook hebben gelogd.
Op de kaart zol men deze situatie dan
ook teverc* --s zoeken,
b. HIT LAND VAN POORTUGML.
Het gebied van de polder het Land van
Poortugaal was tijdens het begin van de /cartelling eveneens een
veengebied, net plaatselijk enige kleibedekking. En'.
eeuwen
hierna is ook dit gebied opnieuw overstroomd. Er blijkt overal
een jong dek klei of zavel te zijn afgezet, dat evenwel dikker
is dan in de gekarteerde p.lders ten Noorden van de : TJGS en bo
vendien kalkhoudend tot zelfs kalkrijk is.
Het oorspronkelijk veenlandschap
wordt in het algemeen thans op een diepte van ca. 1 m aangetrof
fen; soms is het binnen boorbereik 1.25 niet aanwezig,
Het milieu zal tijdens de afzetting
van de jonge klei vrij rustig zijn geweest. Alle profielen, ook
de lichtere, kenmerken zich door een grote
izandigheid.
De zwaarte van de bovengrond varieert
von zavel met meer dan 25 fo delen < 16 mu tot matig zware klei,
die nergens zwaarder is dan 55 < 16 mu.
In de profielopbouw van het jonge kleidek is slechts oen matige variatie. De meeste profielen zijn ho
mogeen of worden naar beneden iets lichter. Sommige worden naar
beneden iets zwaarder, zonder dat dit evenwel aanleiding ceeft.
om te spreken van storende banken of lagen.
De bovengronden van het grasland zijn
vrijwel alle ontkalkt tot een diepne van 30 cm, doch nergens
zuur, pH * 7o D6 bouwiandoavbezitten ook in de bovengrond nog
enige koolzure kelk, Op 35 a 40 cm zijn evenwel alle profielen -,
kalkhoudend, en dieper dan 50 a 60 cm zelfs kalkrijk.
I' ' gekarteerde deel van de polder is
slechts plaatselijk gekenmerkt door enig relief.
De ontwateringstoestand laat gemiddeld
nog veel te wensen over. Als gevolg hiervan is de grond op ©©n,
aantal laaggelegen percelen cp 40 à 50 cm reeds overwegend gere
duceerd.
In het algemeen zouden de meeste gron
den in deze polder nog aanzienlijk profiteren van een verbetert©
ontwatering.
LMDBOUlVKTTKrDiail: WAARDERING- VAI" DE ONDBRSCHSIDEN BODEJIMigMi« ',
a. Aalkeetbuitenpolder, Broekpolder en Noord Kethelpolder. \
""iTsn cTê zo" juisfib "vermerSe""1typing "ïïsb- ben de humeuze en venige kleigronden en rulle veraarde venige •
gronden op kalkrijka klei of zavel do meeste mogelijk!'iden.

- 6 Ze hebben eon goede waterhuishouding
en tengevolge van tan zekere homogenisatie zijn de bovengronden
ook altijd iets beter van structuur en daardoor ook : •*:ner droogtegevoelig.
De gowassen kurrnen rechtstreeks worte
len in profiellagen met een gunstige basentoestond.
Het zijn ^ronden, die voor tuinbouw
zowel groenten- als fruitteelt, geschikt zouden zijn. Gescheurd
zouden het zeer goede bouwlanden zijn. Zij konen echter steeds
in beperkte oppervlakten voor, bovendien meestal als grillige
vlekken of banen over de bestaande percelering.
Het is dus in vele gevallen nauwelijks
denkbaar deze andere mogelijkheden dan graslandcultuur te benut
ten, nog afgezien van het feit, dat dit in het bedrijfstype niet
zou passen.
Het zijn voor grasland zeer goede gron
den, mits zij niet te hoog en rond afwaterend liggen en daardoor
te droog zijn.
Bij een redelijke watervoorziening kun
nen zij een goede jaarproductie leveren van zeer goede kwaliteit«
Hen heeft in de regel een vrij vroege
productie, doch ontkomt meestal ook niet helemaal aan een zekere
zomerdepressie. Mits men zich hieraan, met zijn bedrijfsvoering
aanpast, worden £ *,e gronden beschouwd een zeer goede gebruiks
waarde te hebben.
In het geval, dat tussen de humeuze bo->
vengrond en de onderliggende kalkrijke klei een knikechtige laag
voorkomt is de situatie merkbaar ongunstiger.
De kniklaag wordt in de zomer door d©
vegetatie zo droog getrokken, dat deze tot grof gruis uitdroogt.
Het capillair contact met de bovengrond
is ernstig bemoeilijkt en een flinke zomergroaidepressie kan op
treden.
Gedurende de herfst en winter gaat dit
gruiskarakter langzamerhand weer verloren.
De gronden komen echter slechts zeer
beperkt, alleen in de Aalkeetbuitenpolder voor.
De gronden, waar onder de kalkarme
bovengrond een veenlaag aanwezig is, doch op geringe diepte weer
klei wordt gevonden komen tamelijk verspreid voor.
Da aard en de dikte van de tussenliggende
veenlaag en het karakter van de onderliggende klei zijn van veel
belang.
De tussenliggende veenlaag is in vele
gevallen zwart brokkelig ontwikkeld.Bij te lage grondwaterstand
is er dan sprake van onvoldoende capillair contact hetgeen verdro
ging ook van de bovengrond zal kunnen betekenen.
In die g -vallen, waarbij de veenlaag niet'
te dik is ( 10 - 15 cm ) zien wij echter de graswortels, die
uiteraard in de bovengrond hun grootste uitbreiding hebben9 de
tussenliggende veenlaag passeren om daarna in de onderliggende kiel
weer een grotere uitbreiding te krijgen.
Het meest opvallend is dit waar de on
derliggende klei kalkrijk is- Waar de onderliggende laag een slappe
kalkloze klei is, is het verschijnsel minder sprekend, hoewel
*
ook in dit geval de grasworbols de klei t.o.v. het veen nog wel

prefereren.

Deze gronden hebben hun grootste ver
breiding in de Aalkoetbuitenpolder. Ze zijn soms aan de droge
kant.
De droogtegevoeligheid komt evenwel
in vele gevallen ook hier nog weinig aan het licht, door de on
voldoende ontwatering.
Juist op deze gronden is de droogte
gevoeligheid ook wel te bestrijden door Cultuurtechnische maat
regelen.
Reeds eerder werd gesteld, dat het op
percelen met slootwandeffeet moeilijk is, door hoog opgezette
slootwaterstanden voldoende hoge grondwaterstanden te realiseren»
De zwart brokkelige veenlaag en onder
liggende klei blijken flikwijls een zeer grote doorlatendheid te
bezitten.
Waar thans zowel ontwatering als water
toevoer dikwijls te wensen overlaten, is het mogelijk te denken
aan een drainage systeem, dat zowel voor infiltratie als draina
ge is te gebruiken.
De gronden op veen waajr in "de onder
grond dieper dan 70cm in het profiel klei aanwen:* - is, kunnen
voor wat betreft hun landbouwkundige betekenis worden samenge
vat mat de gronden op diepe veenprofielen.
Slechts in het geval, dat de diepere
klei kelkrijk is en veel in de sloten wordt gebaggerd, kan de
bagger von betere kwaliteit zijn dan elders. Ook de mogelijkheid,
tot het opbrengen van "woelklei" is dan aanwezig»
Deze klei is eveneens van betekenis
bij een eventuele verder gaande klink.
De humeuzo en venige kleigronden en
rulle veraarde venige gronden op riet-zegge-veen zijn alleen
maar geschikt als grasland.
Deze gronden zijn uiteraard van nature
armer dan dozelfde gronden, die een klei-of zavelondergrond be
zitten.
Dit spreekt sterker naarmate ook de
bovengrond veniger is.
Bij goede.verzorging kan het grasland
op deze gronden ochter ook goed zijn.
Bij zeer goede verzorging niet minder
productief dan op de reeds eerder beschreven gronden.
7'il men echter op deze gronden een
goed bestand handhaven, dan dient de zorg groter te zijn dan op
de betere kalkhoudende klei- en zavelgronden.
Hoewel de productie en kwaliteit dan
ogenschijnlijk op hetzelfde niveau kunnen liggen, blijken ge
bruikers toch allerwege aan het product va.i de kalkhoudende gron
den nog wel de voorkeur te geven. De gebruikswaarde is iets gro- ;
ter. Het gaat echter in wezen om kleine verschillen.
Het reeds iets ingedroogde of tot ge
makkeiij te indroging geneigde karakter van het rietzeggeveen en
de bedekkende zure humeuze en venige kleien maakt vooral dez©
gronden zeer droogtegevoelig. Bennema 'ö.i van der Woerdt gaven
aan, dat men op soortgelijke gronden de zomergrondwaterstand

- 8 beter niet langdurig beneden 40 cm onder maaiveld kan laten da
len•
Ook in dit gebied bleek een duidelijk
verband tussen indroging en hoogteligging boven de grondwater
stand.
Op een aantal plekken van beperkte
omvang waren wij in staat te constateren hoe het deze gronden
zal vergaan indien ze in de zomer een te lage grondwaterstand
hebben. Ernstige indroging en geringe grasgroei van minder
waardige kwaliteit zijn dan het gevolg.
In vele gevallen is de ontwatertoestand gedurende de natte periode van het jaar echter zo slecht,
dat meer van water-overlast dan van droogtegevaar moet worden
gesproken.
Op die manier is van een zomergroeidepressie nauwelijks sprake, doch ook de voorjaarsgroei is te.
gering.
Bovendien is het rendement van de gras«
groei in dit geval door de hoge beweidingsverliezen te gering.
De humeuze kleigronden op veen liggen
in hoofdzaak in Aalkeetbuitenpolder en Broekpolder, De venige
kleigronden in Broekpolder en het Zuidelijkst gekarteerde deel
van Noord-Kethelpolder, terwijl in het Noordelijk gedeelte van
deze laatstgenoemde polder vrijwel steeds lichte rulle veraard©
veengronden als bovengrond worden aangetroffen.
b. Het LandjranJPoortugaal.

^
gekj^Q(j vermelde typen hebben,
veel grotere mogelijkheden dan de gronden, die in de zo juist
beschreven polders hun grootste uitbreiding hebben.
Het merendeel der gronden ligt in
grasland; daarnaast komt enig bouwland voor en een enkel per
ceel is in gebruik voor tuinbouw.
Bij goede ontwatering zal het groot
ste deel van de gronden echter ook een andere bestemming dan
grasland kunnen hebben.
De zavelgronden zijn gemakkelijk be-/,
werkbaar en zeer goed geschikt voor grasland, bouwland, groente
teelt,ook onder glas en fruitteelt.
Deze gronden komen slechts beperkt
vooe. De zware zavelgronden zijn iets minder gemakkelijk bewerk
baar en daarom voor groenteteelt minder geschikt. De geschikt
heid voor grasland, bouwland en fruitteelt is zeer goed.
Ben beperking vormt, echter het soms
voorkomen van veen of venige klei ondieper dan lm.
Vooral voor du fruitteelt gelden dan
beperkingen, des te ernstiger naarmate het veen hoger in het
profiel voorkomt.
Gronden, waar het veen niet ondieper
dan 80 cm voorkomt en waar de drainage op deze situatie is
afgestemd, kunnen echter als volwaardig worden beschouwd.
De kleigronden zijn tamelijk zwaar
bewerkbaar en voor intensieve groenteteelt niet meer geschikt.
Fruitteelt is, rekening houdend met beperkingen ten aanzien
van de meest veeleisende variëteiten en onderstammen, mogelijk.
Voor bouwland is de geschiktheid eveneens goed. De bewerkbaar
heid is echter moeilijker; voor de winter ploegen is noodzake

- 9 lijk.

De kalkarmoede in de bovengrond is
bij het bouwland, of in geval van scheuren tot bouwland, gemak
kelijk te wijzigen door ca 40 cm diep te ploegen.
Ten aanzien van het voorkomen van veen
gelden dezelfde restricties als zo even vermeld.
Yoor grasland is het geen bezwaar, in
dien op 60 cm reods veen wordt aangetroffen. De geschiktheid is
dan nog zeer goed.
De ontwateringstoestand is thans over
wegend onvoldoende. Hierin is echter op eenvoudige wijze te
voorzien. Bij de beoordeling is er van uitgegaan dat de ontwate*
ring goed zal zijn,
SAMENVATTING EN CONCLUSIE.
Overzien wij de resultaten en verge
lijken we de polders onderling, dan blijkt dat het Land van
Poortugaal zeer duidelijk de grootste land bouwkundige"'mogeïijkheden heeft.
Mogelijkheden voor ander bodemgebruik
dan grasland zijn ruimschoots aanwezig. Doch ook als grasland
staat het gebied duidelijk boven de polder ten noorden van de
Nieuwe Maas.
De verzorging van het land zou nog
aanzienlijk kunnen worden verbeterd. Het moet op deze gronden
mogelijk zijn grasland van hoge gebruikswaarde te hebben.
De Aalkeetbuitenpolder is gehandicapt "
door een slechte verkaveling. Een deel van het grasland ligt te.
ver van de boerderij en wordt jaarlijks gehooid. De verzorging
van dit verder afgelegen grasland is gemiddeld niet gunstig en
de kwaliteit van het grasland dienovereenkomstig. Bij onze be
oordeling hebben we ons afgevraagd wat het resultaat zou kunnen
zijn bij een goede behandeling.
Dit beeld is steeds te vinden op het
weiland nabij de boerderijen.
In de Aalkeetbuitenpolder komt een •
aantal percelen voor mat een knikachtige laag onder de bovengrond»
Deze zullen in de zomer steeds aan de droogte gevoelige, matigproductieve kant zijn.
Z.ij beslaan echter slechts een opper
vlakte van naar schatting hoogstens 20 ha.
De meest verbreide groep is die der
huraeuze kleigronden op een veenlaagje van wisselende dikte op
klei binnen 45-70 cm. Daarnaast komen nog wat humeuze kleigron
den
op veen voor. De fluctuaties in de grondwaterstand zijn
voor een optimale productie aan de ruime kant.
Over het gehele jaar gezien zijn
deze gronden in deze polder overwegend voldoende vochtig, plaat» *
selijk duidelijk te nât, in de zomer echter overwegend te droog»
Door goede watervoorziening zien we
echter duidelijke verbeteringsmogelijkheden»
der is beter.

Het onderzochte deel in de •Broekpol
De ligging van het grasland t.o.v.

10 de boerderij is gemiddeld gunstiger, de verzorging bijgevolg
beter.
De bodemkundige situatie is echter
ook beter dan in de Aalkeetbuitenpolder.
De oppervlakte aan kalkrijke profielen
is hier relatief veel groter dan in de Aalkeetbuitenpolder en
Noord-Kethel polder. De oppervlakte iets droge profielen is ge
ringer dan in de Aalkeetbuitenpolder.
Er liggen evenwel enkele kleine com
plexen zeer ernstig ingedroogde gronden, die slecht grasland
dragen.
In de polder Noord-Kethel is de lig
ging van het grasland t.o.v. de boerderijen ongeveer vergelijk
baar met de Broekpolder. De verzorging is er evenwel minder goed.
Het gekarteerde deel is het meest venige van de 3 gebieden. Het grootste deel der gronden wordt in
genomen door venige kleigronden op veen en veraarde venige grond
op veen. In deze polder zijn de gronden zeker zo droogtegevoelig
als in de beide andere. Een voldoende aantal zeer kleine ernstig
droge plekken met geringe productie en slechte kwaliteit zijn
hiervoor wel het bewijs.
Dat de droogtegevoeligheid echter over
grote oppervlakten veel minder aan het licht komt wordt veroor
zaakt door de onvoldoende ontwateringstoestand. Hot grondwater
staat in grote delen in herfst en winter vlak onder de zode.
De grasgroei is hierdoor laat, doch
meestal over het gehele seizoen wel vrij regelmatig.
Een betere winter- en voorjaarsont
watering zal de productiemogelijkheden stellig vergroten; men
zal echter nauwlettend moeten toezien en zorg dragen aan zomerverdroging geen uitbreiding te geven.
In deze polder komt hiernaast oen aan
tal lichte bovengronden op kalkhoudende klei voor, die bij goede
verzorging stellig tot goede producties van zeer goede kwaliteit
in staat zijn.
Onze conclusie is dat het Land van
Poortugaal verreweg de beste gronden heeft. Ten aanzien van het
gekarteerde deel van de Noord-Kethelpolder en Aalkeetbuiten- en
Broekpolder kan worden gezegd, dat deze in hoofdzaak geschikt
zijn voor goed grasland. Een aanzienlijk deel van de Broekpolder
en een kleiner deel van de Noord-Kethelpolder zelfs voor zeer
goed grasland.
Legenda. Ven alle verrichte boringen
is een genummerde met de archiefstippenkaart corresponderende
zeer eenvoudige profielbeschrijving in een bijlage bij dit rap
port gevoegd.
De gronden zijn in de Aalkeetbuiten
polder, Broekpolder en Noordkethelpolder ingedeeld naar de
zwaarte van de bovengrond en de aard van de ondergrond.
Onderscheiden zijn:
1. rulle zwarte venige bovengrond > 35% organische stof op kalk-
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

houdende klei of zavel, die naar beneden in het profiel lichter
wo rdt ;
benige klei 25-35% organische stof op kalkhoudende klei of zavel,
die naar beneden in het profiel lichter wordt;
humeuze klei 15-25S op kalkhoudende klei of zavel, die naar be
neden in het profiel lichter wordt;
ruilo zwarte venige bovengrond op kalkhoudende klei;
venige klei, venige bovengrond op kalkhoudende klei;
humeuze klei, venige bovengrond op kalkhoudende L.ei;
humeuze klei, op knikachtige klei tussen 30 & 40 cm, op klei;
rulle zwarte venige bovengrond, op veen, OD klei beginnend tus
sen 45-70 cm;
venige klei venige bovengrond, op veen, op klei beginnend tus
sen 45-70 cm;
humeuze klei venige bovengrond, op veen, op klei beginnend tus
sen 45-70 cm;
venige klei op veen. op klei beginnend dieper dan 70 (tussen
70-125);
humeuze klei op veen, op klei beginnend dieper dan 70 (tussen
70-125);
'
*
rulle zwarte venige bovengrond op veen;
venige klei op veen;
humeuze klei op veen;
Bij do gronden in het Land van Poortugaal zijn opgenomen de zwaarte van de bovengrond, de wijze waarop
het profiel naar beneden lichter, of zwaarder wordt dan of het
profiel homogeen blijft, de al of niet kalkhoudendheid van de bo
vengrond en de diepte waarop veen voorkomt en wel als volgt:
klei , > 45% delen <16 mu
zware zavel 35-45% delen <"16 mu
zavel 25-55% delen <16 mu
A
A
ÏÏ
B

Het profiel blijft tot 90 cm gelijk van zwaarte
"
"
wordt ondieper dan 60 cm zwaarder
"
"
»
»
» 60 cm veel lichter
"
"
"
eerst lichter en daarna ondieper
dan 70 cm zwaarder
A/B Het profiel wordt tussen 60 & 70 cm veel lichter.

1

#
4-

Veen tussen 100 & 1.25 eni
•'
»
80 & 100 cm
»
"
60 & 80 cm
" ondieper dan 60 cm
bouwvoor kalkhoudend.

y O-

^1-3-'

i" ^ 1 O
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1, 0-30 Bruinzwarte kalkarm® swar« zavel
30-60 Bruingrijze kalklioudende swar# zavel

6O-85 Ovsrwajand grijs® kalkhoudende klei
85-125 Grijze kalkrijke lieht« savel gelaafd m'* dünn« baadjes
organiseh.« atof

2* 0-30 Bruinzwart« kalkarme zwar« zavel
30-60 BruinjriJz» kalkiioudend« klei
6O-9O Overwegend grijs« kalkrijke lieht« savel
9O-I25 Zwart veen

3* 0*30 Bruinswarts kalkar«« sware savel
30-65 Iruingrijse kalkrijke zavel
65-75 Bruingrijs« kalkrijke klei
75-95 Overw®g#nd grijs® kalkrijke lieht« sar«l
95-IO5 Overwegend grijs slibhoudend lijn sand

IO5-I25
4, O-3O
3O-6O

Bruinzwarte »»tig kalklioudende sware zavel
Bruingrijs« kalkhoudende sware savel
s««r dun gelaagd Mt fijn sand

CC

60-70 Overwegend grijs« ka3Ä)M«n4e klei
7O-9O

Or«rw«gend grijse kalkrijk« zavel t«a ge

laagd met fijn sasd
9O-IIO Orijze kalkrijk« seer liehte savel
100-125 Zwart T««n
5. 0^30
30-60

Bruinswart« «»tig kalkboodeBde smr« savel
Bruingrijs« kalkrijk« savel

6O-85 Overwegend grijs« kalkrijke liehte savel
85-90 Kalkome venigeklei

90-125 Teen
6«

O-3O
3O-6O

Bruinzwarte kalkaa*»» savel
Bruingrijss kalkhewdende sware savel

60-80 Overwegend grijse kalkheadead* savel
8O-85 Overwegend grijs« wstig kalkhewtende klei
85-I25 Veen

2

0-30

8.

Bruin*wart« ktlkta» zwar« agral

30-65

Bruingrijs« kalkarijka zavel

65-7O

Orerwagaad grijs« kalkhoudaoda klei

7O-I25

V@®a

O-30

Bruinzwart« kalkanw zwar« ear«l

30-125 0T#rw«g«nd grijza kalkh.ouden4d zv

9.

0-30

Bruinzwart» kalkan» %<mxQ aoval

30-60

Bruingrijs® kalkri jka *ar«l

60-80

©••ruwend grijs« kalkrijk« lieht« S»T«1

80—I25 •••B
10.

0-30

Bruinawart« kalkanM smm aaral

30-70

Bruingrijze kalKteadaada swar« »«V«1

7O-95

OraraftgaaA grijs« kalkrijk« Höht« zavel

95-IO5 Overwejond grl ja* nmtig JuUlctendfad« klei

IO5-I25 T««n
11.

O-3O

Bruinzwart« kalkar*« sisar® sav«l

3O-7O

Iruingrijsa kalkhoudend« aaeral

70-75

Or*rw«g«nd. grijs® kalk«»« klal

75-125 •«•»
12.

0-30

3O-5O

Bruinawart« kalkar»« awar« zav«l

Bruingrijss® kalkhoudend« s war« aav«l

5O-IO5 (fr«rwagaad grijs« kalkhowdeade klei
105-125 y—XL
13.

0-30

Bruinzwarte kalkar»® zwar« a«v«l

30-45

Bruingrijs« kalk«» »war« saf«l

45-70

0rmitmgm& grija« kalkaa»« kldk

7O-9O

Or®rw*g«&& grija® kalkhoudende ktai

9O-I25 QwrmgrnM,.gri4«# kmJJtarw» kl«i ••*••«$4
»«t orga&iaote ataf
14«

0-30

Bruinawart« aatig kaHrhoni—id® «war« acral

30-50

Iruiagrij*« ludUfeavdaniUi awax» »cr«l

50-Ä)

Or®rw®g®xtd grija« k*lkk«»*®ai® kl»i

6O-9O

0T«rv*g«nd grija« kalkara« kl«i

90-105 Kalk««» ••aif« kl®i
105-125

O—30

lwdMK®rt« kalkaara» zware zavel

30-60

Bruingrijs« kalkk#«I#ïi4e s war« savel

60-85

Overwegend grijze kalkh. zwar© zavel

85-105 Matig kalkhoudende atogga humeuze kiel

105-125 Teen
0-30
30-60

Bruinzwarte k«lka*wi «war« zavel

60-90

Or«rw«gend grijs« kalkh« z«v«l

Bruingrijze kalkhoudende zws sav«l

90-125 Kalkar*« stugge htasens« klei
.0-30

Bruinswart« kalkars» «war« z«v«l

3O-5O * Bruingrijs« kalkar»« zwar« z«v«l
50-80

Qreï-wafesd grijze kaAtibuauAaai« »war« zavel

80-100 Overwegend fcrij*« actif kalkh»ud«*d« klei
*t*88* •»nig« klei

100-125
O-30

Bruine kalkarm« kleigrond

3O-5O

»rulisgrijs« kiOtt®M«Me »ver* zavel

50-75

0••rw*jg«ftâ grijs* s«!* li«M« sav«l falaafd
«et dann« fijz* zmA-m •rgaaißojwi stof handjaa

75-125 Bruis rmm
O-3O

3O-55

Bruinzwarte kalkarme su«*« *av«l
Bruingrijs« kalkh*ad«nd« swar« saval

55-9O ©verwügeiïd grijze kalkrijke klei
9O-I25 Orijse kalkrijka lieht« tsrtl gelaagd iwrt
fijn zand m organ!s«h« «tof baadjes

O-3O
3O-7O

Bruine kalkanM kle4grei»d

Imiiigrljs« kalkhoudende kl«4gr«»d

7O-IO5 Kalkfceudende T«i|» *av«l
105-125 Th&
0-30

IsmiBswarte kalkaar»« «pu*« ««ral

3O-5O

Brwingri js« kalkhmdheed« swar« aavel

50-60

Bruingrijs«

60-70

Kalken» fcuœeuze klAigrand

MMgremi

7O-IO5 Qwmrmgmaâ grijwi keXtt»«i«Ki* kl«i
IO5-I25 Kalkhemdaad« vwlgt sav«l
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22«

0-30

Bruina kalkarme kleigrond

30-45

Bruin grijse kalkhoudeade sware sarei

45-70

Overwegend grijss» kalkri jke lieht« tcrtl

70-125 Zwart vee»
23«

O-3O
3O-65

Brui»« matig kalkhoudenda kleigrond
Overwagend grija« kalkri jke lieht« zavel

65-125 Zwart veen
24«

O-3O

Bruin« kalkrijke kleigriisd met »«at ia 4« «od«

3O-I25 Overwegend grijs« kàlkrijk« kleigrond, reeatig «
klef
25*

0-30
3O-5O

Bruinzwarte kalkarme sware sarei
Bruingrijze kalkhoudenft* sware savel

5O-I25 Overwegend grijs« kalkl»®»d«Bde klei gelaat wm%
seer dunne fija^zand-bandjea

25.

0-30
3O-7O

Bruinzwarte kalkarme zware zavel
Bruingrijs« kalkhoudeade sware savel

7O-IOO Overwegend grijse kalkrijke sarei
IOO-II5

Orijse k%lkrijke sware sarei

II5-I25 Matig kalkhoudeade vaalge sarei

27«

O-3O
30-60

Bruine kalkarm« kleigrond
Bruingrijs« kalkrijk« «t«gg« kleigrond gelaagd
aet eeer fijne »andbaadjee

60-80

Overwegend grijse kalkrijke stugge klei gelaagd
net zeer dunne fijn^zandbandjea

8O-II5 Kalkrijke renige lieht« savel» gref gelaagd aet
bandjes fijn saai

om)

II5-I25 Teen

28*

0-30
30-60

Bruine kalkar»« kleigrond
Bruingrl jse kolkferateaA« kleigrond gelaafd met

seer dunne Wad jee fijn saad
60-40

Overwegen* grijse klei gelaagd «et disuse bandje»

fij» zand
80-115 Kalkhoudende Tenige Höhte aanrel gref gelaagd «et
bandjea fijn sut
II5-I25 fmm

«•)
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29*

0»3Û
30-65

Bruine kalkarm« kleigrond
Bruingrijze kalkhoudend« kleiçrond gelaafd mt
dann« bandje« fijn zand

63-85

lalkhoudend« ranig« kl«i

85-95

Kalkhoud«nd« T«nig« »war« ss*r«l

95-125 0Tarwes«nd grijze kalkrijke licht« zavel gelaagd
bandjea fija sand
30«

JO-30

Bruine kalkarme kleißrond

30-70
70-85

Oferweg«sd grijs® kàlkrijk« lieht« servi
0T*rw«g«nd grijs« k*lkrijke kl«i

85-125 Ealkrijk« vestig» zavel, gr®f g»lmg& mm% baiidj«»
fijn zand
31»

0-30
3O-5O

Bruinzwarte kalkarme zwar« zavel
BruixtfM ja« kalkhoudende a war« zar«l

50-I25 Oferw«s«nd grija« kalkhoudend« kleigrond

32«

O-3O

10-60

Bruin« kalkarm« kl«igr®nd
Bruingrijs« kalkhoudend« kl«lg*ond»ieta gelaagd met

60-115 ©••^Sg#äafftl»9i^»llSsÄ«M« kleigrond
33*

O-3O
30-60

Bruin« kalkarme klaigroad
Bruingri ja« kalkhoudend« kl«igrond, roertig «a kl«f

60-125 Overwegend fcrijs« kalkhoud«od« kl«igro»d, rocatig «n
kl«f
34.

O-3O

Bruin« kalkarme kleigrond

3O-5O

Bruingrijze kalkhoudend« kleigrond

5O-7O

Ov«rwegend grijze kalkhoudend« avare Barel, ro«atèg
«n kl«f

7O-IOO Or«rw*g«nd grijse kalkhoudend« kleigresdyrosatig en
klef
100-115 Kalkhoudende reuig« mra ssr«l

35«

O-3O

Bruinzwarte kaBsrrm« zwar« aaT«l

30-70

Boruiagrljs« kalkheMead« **«r« acr«l

70-125

Bruingrijs« kalltiboa&*»Aa kleigrond
dtmn« bandj«« fSja

zeer
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36«

0-30
30-65

Bruine kalka&ne kleigrond
Bruingrijze kalk&oudende zware zavel gtlugd
met zeer duane bandjea fijn zaad

65-125 Overwegend grijze, kallthoudende iitugg® kleigrond

waarvan de eerste 10 « roeatig
37*

O-3O

Bruinzwarte kalkarme zware zavel

3O-5O

Bruingrijze kalkhoudende zware zavel gelaagd met
dunne baadjes fija zaad

55-95

Overwegend grijze kalkhoudende klei

95-125 Kalkri jke venige lichte zavel gelaagd met grove

üja^ zandbaadjes
38.

O-3O

Bruinzwarte kalkhoudende zwart zavel

30-60

Bruingrijze kalkhoudende zware zavel

6O-9O

Overwegend grijze kalkrijke liohte zavel

9O-I25 Overwegend grijze kalkrijke zavel:
30a»

O-3O

30-Ä)

Bruinzwarte kalkar»» zware zavel
Bruingri jze kalkhoudende zware zavel

60-80 Overwegend grijze kalkrijke zavel
80-125 Overwegend grijse kalkri jke zware zavel
39.

O-3O
3O-7O
7O-S5

Bruinzwarte kalkanae zware zavel
BruingrijM kalkhoudeade zwar« zavel
Overwegend grijze kalkrijke zavel

85-100 Overwegand grijze kalkrijke liehte zavel
IOO-I25

40.

Orijze kalkrijke zavel

0-30
3O-55

Bruinzwarte kalkarm» zware zavel
Bruingri jam kalkri jke zavel

55-85

Overwegend grijze kalkrijke zware zavel

85-IIO

Overwegend grijze kalkrijke klei

IIO-I25 Orijze zware zavel Met iet a organieohe atéf

41«

0-30

30-60

lifdm« kalkanae kleigrond
Bruingrijze kaJ^wÄa^»kl®ig»»i loti gelaagd W0
zeer iwsc bandjea fijn zand« Sakele te O«MI«U
Boeatlg

60-80

Overjagend grijie kaltel*w»i«»de kleigrond» iaia
»at zeer dusse fijn

»•tig

zandbaadjee. Co eeneretiea

-780-125 §T®rw®g®ad grijs« zwar« s*t«1* Kalkrijk «a gelaagd
®et bandjea fijn zand «a i«t> ©rgaaiaek« »t«f
42»

0-30
30-95

Bruia« kalkhoud«aA« kleigrond *»t •si»lfgrni*

%v®vmg9ad grijze kalk]ioud«ad« klei stuf, mmmtig mm
klef

95-125 Ealkhouä«ad« renige klei «et «nkele Teenbrokje» «n
waàslakj«s
43*

0-30

Bruinswarte kalkarm - zwtcem s«r«l

35-60

Bruingrijze kalkhoudaad« kleigrond

60-85

0T®rw®gend grijz« kalkrijke zwar« s«r«l

85-100 Or«rwog«nd grijse kalkri jka klei
100-125

Grijae kalkrijka kl«ing«lgiagd Mt baadjsa flja
za&d «n orgipiieoh« stof

44,

0-30

Bruine kalkar* kleigrond

30-100 OvmrwrngmaA grijze k»2khond«adl« efmgg® kleigrond
IOO-I25 Ealkh«ud«nde stugg« grijze klei iets gelaagd mat
bandj«» fijn sand

45»

0-30

inlas k*lfchoai«nde kl«ig*oad met »ah«lpgrul»

30-100 Orerws^end grijze kalMioudasd« kleigrond
100-125 6*1j«i kalMioudende kl«l, iet» gelaagd »et daas#
baadj®a fijn stad
46»

0-30
3O-5O

Bruine kalk«**« kleigread

50-60

Matig kalkhoudende reuig« klei

Bruin^rijee kalkhoudend« kleigrond

6O-125 ZwKrt rmms.
O-3O

Bruine kalkhoudend« kl&igmml

3O-5O

Oremegend grijs« kalkli®»!«»!# klei

5O-9O

Orerwegenè grl j»e kalkh»u4«ad« klei gelaagd

•et dwsma bandje» fijn it&d
90-125 Tmb, Brat» *«gg* «a riethoudend
0-30
3O-5O

Broine kalk®» klelgriiBÄ

5O-75

OrerwegenA grijse kalkkoudende klei

Eruingriju« kalktaraUnd« kleigrend

-s-

75-9O

Xfttig kalüoudeade renige klei

90-125 Kalkhoudende renig» z&ral mt reenbrokjea en
.plftagd raat bandjes fijn a and mo. org, ®t®f
49,

0-3O
3O-5O

Bruingrijze kalkhoudejide kleigrond

5O-7O

Overwegend grijze kalkhoudende klei

70-71

Dan b&i-d ja verspoelde org* stof

Bruine kalkarme kleigrond

71-120 Kalkfcoudende renige liebte zavel gelaagd
»et bandje fijn zand

120-125
50,

0-30 ' Bruine kalkarme kleigrond
3O-5O

Bruingrijze kalkrijke iwe sarei

'50-80

©remegend grijse kalkrijke zavel

80—125

51e

0-30
30-70

Bruine kalkar»« kleigrond

Bruingrijze k&lkhondende sware Karei

7O-IOO Oremegend grijse kalkrijke zeer lichte sarei
100-125 Zwart Teen
52«

O-3O

Bruine kalkarme kleigrond

30-40 Bruingrijze kalkar»« kleigrond
4O-I25 Overwegend grijse kalkhoudende stugge kleigrond
53#

O-3O

3O-7O

Bruine kalkarme kleigrond
Bruingrijze kalkhoudende kleigrond

70-110 Orerweg«»« grijse kalkrijke swe sarei
110-120 Orerwegend grijse kalkrijke liefet« Barel
met bandjes fijn

120-125 Zwart ree»
54.

0-30
3O-4O

Bruine kalkarm» kleigrond
Bruingrijze kalkiioudende immm s«r«l

40-60

Bruingrijs« kalkhmteaA« sarei

60-80

Orerwegend grijse kalkri jke liAte s*rel

8O-125 Zwart reen
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55»

0-10
30-60

Bruin« kalkar*« kleigrond
Bruingrijze kAlkhoud«nd« zware zavel

60-110 Overwegend grijs« kalkri jke zavel gelaagd
mt baadjes fijn zand

110-125
56«

0-30

Bruine kalkarme kleigrond

30-60

Bruingrijze kalkhoudeiide kleigrond

60-80

Orerwegend grijs# kalkh«udende klei

80-81

Yerapo«14« organ!aok« stof

81-I25 Overwegend grijze kalkrijke zware zavel
gelaagd «et organisch« atofbandjea
57.

0-30
30-60

Bruine kalkar»® kleigrond
Bruingrijze kalkhoudende kleigreM

6O-IO5 Oterwegeoi grijze kalkrijke zavel gelaagd
met dunne bandjes fijn zaad
IO5-II5 Kalkhoudend« renige s«are sav«l
II5-I25 Teen
58.

0-30

30-65

Bruine kalkan» kleigrond
Bruingrijze kalkhoudende sm» savel

65-110 ©•»«»gettd grijs« kalktoudead® aiufg« klei Eoeatig
110-125 Overwegend grijs« kalkhoudende klei gelaafd,
•et savelba&dj««
59»

0-30
. 30-55

Bruin« kalkar*« kl«ig*«ad
Bruingrijs« kalkhoudond« kl«igr«ad

55-105 0r*rw«g«jUL grijs« kalkh«»d«»d« kl«igv«md
IO5-I25 T«nig« tiwr« s*v«l gelaagd (Wgg«ra«ktig)

60.

0-30

30-45
65-85

Bruis* kalkarme klsigxwai
Bruingrijze kalkhoad«ad« kleigroad
Overwegend grijze kalkl»t»d«»de mmf sar«l

85-125 •enig« «pare zavel gvlaagd *«"t org« «tof

61»

0-30

Bruinswart« aatig kalkhotkUnd« zwar« s«vel

30-60

Bruingrijs« kalkhondende zwar« sav«l

60-80

OvtwftM grijs« kalkrijk« zav«l

80-120 0T«rv»g«ad grijz« kalkrijk« licht« sav«l

120—1*5 T«mi«« sa»«l
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62.

0-30

Brui»*war!« k&lkaam* zware zavel

30-40

Bruingrijze kalte* zwar® zavel

40-60

Bruingrijze kalkhoudende klei •

6O-9O

Overweg®ad grijs# kalkhoudende klei

90-100 fealge klei

100-125 Zwart veen
63*

O-3O

Bruinzwarte aaftlg kalkhoudende zware zavel

30-60

Bruingrijze kalkhoud«nde zwara zavel

6O-90

Overwegend grijze lalkrljke zavel

9O-I25 Zmurt Teen
64«

0-30

Bruinzwarte Batig kalkhoudende zware

30-45

Bruingrijze kalkkotiieade zware ««rel

45-f5

Ovemegeswl grijze kalkhaiideiiie klei

rel

75-125 Zwart reen
65.

0-30

Bruinzwarte kalkarm aware zavel

30-45

Bruingrijze kalkhoudende zware zavel

45-65

Bruingrijze kalkhoudende kleigrond

65-85

Overwegend grijs« kalkri jke zware zavel

85-100 Overwegend grijze kalkrijke zavel
IOO-I25 Overwegend grijze kalkrijke liÄte zavel
66*

0-30
30-60

Bruine kaUdtondende kleigrond

Bruingrijze kalkhoudende kleigrond

6O-IO5 Overwegend grijze kalkrijke bwsw zavel
IO5-I25
éî.

O-3O

Bruinzwarte kalkhoudende zware zavel

30-40

Bruingrijze kalkhoudende zware zavel

6O-8O

Liehtbruine kalkrijke liehta zavel

8O-IO5 Overwegend grijze kalkri jke zeer Höhte zavel
IO5-I25 Zwart Taen

68.

O-3O

Bruinzwarte fcalkan» zware zavel

3O-5O

Bruingrijze kalkhoudende zware zavel

5O-9O

Overwegend grijs» kalkkauieiiii kiel

9O-I25 Overwegend grijze kalkri jke zavel gelaafd
wmt organleelfco zrtof

-11 69«

0-30

Bruinzwart« kalkarme zwar« zavel

30-50 Bruingrijs« kalkhoudende zware zavel
50-80

Bruingrijze kalkhoudende kleigrond (roeatig)

80-90 Overwegend grijze kalkri jke zwavel
90—I25 ?©aige zavel nat brokjes veen

70.

0-30

Bruinzwart® kalkarme zware zavel

30-50

Bruingrijze kalkhoudende zware zavel

5O-8O

Bruingrijze kal)$fcoödende kl«i gelaagd nt dunne
bandjes fijn zand (roestig)

80-100
100-125

Venig© zavel
VerJLgo licht« zavel gelaagd met dikke elibbanden
waartu3san dunne

71»

O-30

bandjes fijn zand

Bruinzwarte kalkar»« zavel

3O-5O

Bruingrijze kalkhoudende zervel

5O-7O

Bruingrijze kalkhoudende klei

7O-8O

Overwegend grijze kalkrijke zavel

80-120 Overwegend grijze kalkrijke liehte zavel gelaagd
met dunne baadjes fijn zand
120-125
72.

0-30

Grijze kalkrijke klei
Bruinzwarte kalkar»® zavel

30-55

Lichtbruine kalkhoudende Höhte zavel

55—95

Orijae lieht brui» kalkri jk« zavel gelaagd

95-125 Overwegend grijze kalkrijk» zware zavel gelaagd s
dunne
73«

O-3O

bandjee fijn zand

Bruine kalkhoudende kleigrond »et sehelpreeten

3O-5O

Bruingrijze kalkhoudende zware zavel

5O-9O

Overwegend grijze kalkrijke lieht« zavel

9O-I25 Overwegend grijze kalkri jke zavel gelaagd met
bandjes fijn zaad
74,

0-30

Bruinzwarte matig kalMioudead« sav«l

30-75

Liohtbruin« kalkhoudende lieht« zavel

75-85

Overwegend grijze kalkri jke zavel

85-I25 Overwegend grijze liehte zavel
75«

0-3§

Bruine kalkhoudende klei aet soàelprestea

3f-50

Overwjea* grijze kalkrijke *—r lieht« zav«l

50-95

Ov«rw«gead grijs« kalkrijk« lioht« aav«l
gelaagd mt organi«ehe «tof
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95-100

Qref zaad set grote sehelpresten «a mAslakfea
Boren dit mod brokken reen en slib

100.125 Bruin •«•11 (mgge, riat en kout berattead)
0-30
3O-7O

Bruinzwarte kalkîiouàende zware zarel
Bruingri jse kalkhoudend«

mm» zarel

70-90 Orerwegead g r i j z e kalkhoudenda klei
90-125 Venige klei
0-30
30-80

Bruinzwart« kalkhoudends

zarel

Lichtbruine y»lkri £» liebte zarel

80-100 Oremegeni, grija kalkrijké slibheaAeaA fija sand
100-125 Overwegend grijse kalkrijke liehte sarel gelaagd
•et organisera atof
0-30
30-60

Bruinzwarte kalkhoudende sware Barel
Bruingrijss kalkrijke zware matei

60-100 Orenwgend grijze kalkrijke sarei
100-125 Orerwegend grijse kfOkrijke lichte sarei
gelaagd »et orgaaiao&e «tof
0-30

Bruinzwarte kalkhoudende zware sarei

3O-7O

Bruingrijze kalkhoudende zware zarel

70-125 Orerwigead grijze kalkrijke sarei
0-10

Bruiaswarte kalkarme sware sarei

30-50

Bruingrijse kalkheudende' sware sarei

50-4 5

Bruingrijze kalkhoudende klei

65-9O

Orerwegend grljse kalkrijke sware sarei
gelaagd mt zw9T émmm baadje« fijn sand

90-110 Slappe klei
13M29 Sri jse swm »«rel gelaagd «et «eer ixmamz
organiaehe mtmf bandjes
0-30

Iruinswarte kalkane sware sarei

30-40 ftruingrijse kalkhoudeade sware sarei
40*40

Bruingri jse kalkhewdeaAe klei

60-110 Orerwegend grijze kalkluradende klei
110-125 OrvrmgtÊmA grijs« sarei igelaagi mi ©rgaalaeiii «tof
en fijn saM

0-30

Bruinzwarte k&lkam* zavel

3O-5O

Bruingrijze kalkhoudende s ware zavel

5O-IOO

Overwegend, grijze kalkrijk* licht* zavel

100- I25 Overwegend grijze kalkrijk* sware zavel
0-30

Bruinzwart9 kalkarme zware «»vel

3O-5O

Bruingrijs* kalkkoudende zme «vel

5O-75

Bruizigri js* kalkhoudende klei

75-100 Overwegend grija» kalkhoudende zwa»?zavel
100-125 Overwegend grijs* kalkhoudende z**r liohte »aval
gelaagd

m"fe bandjes organisehe stof

0-30

Bruinswarte kalkar»* swar* savel

3O-4O

Bruingrijze kalkarme zware zavel

4O-5O

Bruingrijs* kalkhoudende s war* sav*l

50-75

Ov*rw*gend grijs* kalkhoudende sav*l

75-S5

Teaig* zavel

85-I25 T**n
0-30

Bruinzwart* kalkarme zware zavel

30-55

Bruingrijs* kalkhoudende swar* sav*l

55-85

Overvjegend grijze kalkhoudende

raam sav*l

85-I25 Slibhoudead v**n
0-30

3O-4O
4O-55

Bruin* kalkaas* klei

Bruingrijze kalkarme kl*i
0v*rw*g«nd grijss* kalkheudende klei mmt v**&hrakj*<

55-125 Te«n
0-30

Bruinzwarte kalkar»* zisare zavel

30-MO

Bruingrijs* kallcan*.swam savwl

40-65

Ov*rw*g*nd gri jse kalkhowdeade sav*l

65-75

T*nig* swar* zavel

75-125 •**&
0-30
30-40
40-50

Brwln* kalk«* kl*ifmaA
Bruingrijs* kalkanse kleigrend
Bruingrijs* kadJOwatakUi kleigreM

5O-IOO 0r#rw«g«ad grijs* Icalkrljka sav*l
100-125 Or*m*g*ad ®rij** s*«r liefet* s*v*l wri iamdj*»
organisch* «tof gelaagd (im)
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89*

0-30
_ 30-50

Bruis kalkarm« kleigrond
Bruingrijze kalkhoudende klei, gelaafd mrt
*e«r duna« bandjea fijn sand

5O-9O

Overwegend grij«e kalkhoudeade klei

«•laagd mat zeer dann« fila, aandbandjea
Deze zijn hier talrijker aan bovenliggende laag.
9O-IIO 0verw#g«»d grija« kaücrljk« zavel gelaagd
110-111

Veralaßen v««n

111-125

Orerwegend grijz« kalkrijk« lieht« sarei gelaagd
mmt organische étofbandj«a

90.

0-30

Bruine kalk«*« kleigrond

30-55

Bruingrijs« kalkhoudende kleigrond

55-70

Overwegend grija« kalkhoudende kleigrond

70-125 Overwegend grijze kalkhoudende zavel gelaafd
met ©rganis«he stofbandjes
91*

0-30

Bruinawarte kalkarae awar« zav«l

30-55

Bruingrijze ksü-klioudende amre zavel

55-7O

0rerw«gen4/S^LkhoBd«nde swar« saval

7O-IOO Ov«rwag«nd grija« kalkrljk« lieht« aavel

' 100-125 Kalkrijk« imt liohte aav«l g«laagd mm\
organiaoh« atofbandje«
92.

0-30

Bruinzwart« kalkar»« swar« aav«l

3O-5O

Bruingrijz« kalkhoud«nd« zware aav«l

5O-7O

0varw«g«nd grija« kalkhoudende awar« aavel
Jpelaagd Mt bandj«« a««r li«ht« zavel, ro«atig

7O-IOO

Overw«g«nd grijz« kalkrljk« aav«l gelaafd

IOO-I25 Grijs« kalkrijk« awar« aav«l g«laagd Mt
organiaoh« stof

93,

0-30

Sruiasiwart« kalkarme zavel

3O-4O

Liohthruin« kalkar»® sav«l

40-45

LiehthruiM kalkri jk« lioht« zav«l

65-85

Qri jetaruia« kalkri jk« lieht« *aev«l

85-125 ©••«»«•ad grijm kalkrijk« ühn aav«l
g«l»«gd »et dann« baadje» fijn zand

94«

0-30

taatig kalkh*ad«n4« klei (MtelyMMt«!»)
kl«i gelaafd wœ%

30-60
dunn« baadje« flja
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60-90

OroTmgmnà grijze klei, kalkhoudead en gtlMgd
mot âuime bandjes fijn zand

90-125 Or«rw«gend grijs« kl«i, kalkhoudend «a g«laagi
' wt band j®s flja sand
Boastig «a Ca conormttm
95»

0-30

Bruin» kalkar®« kleigrond

3.0-5°

Bruingrijze kalkhoudend« kiel

5O-7O

0rerw«g«nd grijss kalkhoudend« kl«i galaagt
nat bandjaa fijn sand

7O-I25 Overwegend grijs« zwar® zavel; kalkhoudend
gelaagd met baadjes fija sand
96#

0-30

en org. stof

Bruin« kalkar»« kleigrond

3O-7O

Bruingrijs« kalkhoudend« kl«l

70-85

Overwegend grijs« kalkrijko zavel

85-I25

Grijze kalkrijke zwar« zavel gelaag* met
organische stof

97*

0-30
3O-5O

Bruine kalkarme kleigrond
Bruingrijs® kalkheudende kl«i

50-100 Overwegend grijs« kalkhoudend« kl«l gelaagd
mot dun»« bandj«« fijn zand,£oestig
100-125
98.

0-30

Bruine kalkarm« klalgranä

3O-5O

Bruingrijs« kalkhoudend« kl«igroa4

5O-IOO

Or«rweg«ad grijs« kalkhaadaad« klaigvoaA

100-125
99»

Venig« s ware sar«l (taggaraaktig)

0-30

Orijs« kalkboad«ad« serai mm% mrgmlmhm «tof
Bruinswart« kalkar®« swar« sar«l

3O-5O

Bruingrijs« kalkkoudead« KW« sar«l

5O-9O

Lichtbruine kalkrijk« zavel

9O-IIO Ô,r«CTWgi»â gri ja alibhauAaal*» fija sand
110-125 Orijs« kalkrijk« lieht« sar«l gelaagd ut org. «taf
100.

0-30

Bruinzwarte kalkar»« swar« zavel

30-40

Bruingrijs« kalk** zwar« sav«l

4O-5O

Bruingrijs« kalkk«ud«nd« «war« saval

5O-7O

Bruingrijs« kalkhoadend« kl«i

70-105 (BhNnnmgmtà gvijwi kalkrljlö»
»5-115 Tm
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101.

0-30

Bruinzwarte kalkarne sw*r® zaral

30-40

Bruingrijs® kalkar*® z-waro zavel

40-70

Bruin-jrijse kalkhoadead® zwar® zavel

7O-I25 0wmg«M grijs® kalkhoudeuda kl®i
102«

O-3O

Brui&swart® k»lkh®ud«»d« zw* zavel

3O-4O

Bruingri jz® kalkhoudend« smr« zsv®l

4Q-ÓO

Bruingrijs« kalkhoudead® zarel

60-100 Liohtbruia grijt® kalkrijk® Iiohte Z»T«1
100-110 Slibhoudtad
110-125 Zwart reea.
103.

O-3O

Bruin® kalkhoudend® kl»igr#i»d

30-70

Bruingrijs® kalkhotadend® kleigrond

7O-9O

OrmsmgnA grijze kalkrijk® sw«r« zavel

9O-I25 Srija« kalkrijk® lieht« zav®l g®la«g4 n®t
organisch® stóf
104»

0-30

30-55

Bruine kalkhoudend® kleigrond
Bruingrijs® kalkhoudend® kleigrond

55-80

Overwegend grijs® kalkhoodende kl®i

80-100 0v«rw«g«»d grijze kalkrijke eware e«v®1
100-125 QmrwmgmA grijs® kalkri jk# lieht« z&vel gelaagd
m«t «rganiaoh« at«f

IO5»

0-30

Sruia® kalkfcoudsnd® kleigrond.

3O-55

»ruiagrijse kalkfcewlend« kiel,

55-I25 Overwegend grijss® kalkheudeade kl®i g®luf&
»et hmnä^ma ft ja s»df loearkig

106»

0-30
30-70

Bruin® kalkars» kl®igrond

70-Ö0

Overwegend gri ja® kalkrijk® ear®! gelaagd

8O-I25

Gri jzo kalte!jk# lieht® savel gelaagd art

Btuiagri je« kalkh®wi®nd® kleigrond

baad je® orga&ieohe etof
107.

0-30

Brttlnawvrte k®lkar»e »war® savel

30-60

Bruingrijs« kalkfcoadende »war® aar«!

60-75

Overwegend gri jz® kalkri jk® lieht* £«vel

75-9O

Overwegen* grijs® kalkri jk® &eer lieht» savel

9O-I25 Zalkrijk®

smr licht® savel gelaag* art

bandjaa orja^iBcîia ist#ƒ
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108»

0-30
30-60

Bruinawarta kalkarm® zwar« zavel
Bruingrijs« kalklioudando nmarn aaral

60-100 Overwegend, grijze kalkrijke lichte mvml
100-125 ©•«rw«§®ad erijz« kalkrijke swar« zavel

109»

0-30
30-60

Bruinawarta kalkaw» awar« zav«l
Bruingrijs« kaJJÜMNMlaada zware saral

60-60 , Overwegend grija« kalkrijk« aaval

80-100 Stagg« kalk««*« Immu« klai
100-125 Zwart Taa»
110«

0-30

Bruinswaria kaUchoudead« aware Bavai

30-50

Bruingrijaa kalkhoudanda awar« a «val

5O-9O

Overwegend grijze kaUdoiiâaaà« klai

9O-IIO Kalkarma atugga ktuaauaa klai
110-125 Calkhoudanda klai galaagd Mt bandjaa fl ja

111*

O-3O

Bruinzwart« kalkhoudeade smra zavel

3O-5O

Bruingri jaa k&lkhoudend« zware zavel

5O-90

Ovarwagead grijs© kalklteadaiiä« klai

9O-I25 OraFwagani grijaa kalWteniaiii« utal galaagd
met organisch« stof
112«

0-30

Broisawarta kalkhoudende zware aaval
loastig tot in da TOT«;aahalpraatan

30-60

Bruingrija« kalkhoudaada kl«i, Boa at ig

60-i5

Orernagend grijaa kalkhoudaada klai, Boaatig

85-100 KalkfcoaAenio knaauaa klai
IOO-I25 Xalkhoudanda rima» hanaaaa klai
113.

0-30
3O-4O

Bruin« kalkkoadaada klai mt wadalakj««, Xoaat
Bruingrijaa kalkh.oudende zwar« aarral galaagd
«®t «nkala Vandjaa fijn aawd» B»aatig

4O-8O

Orarwagand grijaa kalMtontasia klai» Bftwrtif

8O-125 Kftlttftttiaai«
114.

0-30

klai

Bruina w»rta kalkbeadaada awar«

IraiBgrij*« kaäktovritaMU am»» «aval
65-105 Ov«rw®g«ndgrija« atagga kalkkaod«»d« klai
30-65

IO5-I25 Kalkkaud«iaâa imtlf klai

- 13 -

115*

0-30

Bruintwarte kalkhoudeade im?« sanral

30-40

Bruing*ijae kalkhoudende mmsof tat«l

40-80
Overwegend grljse kalkboudande klei
00-100 Vönig« slappe klei
IOO-I25 7®alg@ zarel gelaagd o.a* bladriet (baggasaaktig)
lié.

0-35

Bruiaswarte kalkhoudende sware sarel ea wadelakjaa

35-55

Bruingrijs* kalkhau nl« klei. Stag ««Ijuifi Mt
zeer tea»« fijn z&ndbandjee

55-80

0varwagaad grinse kalkhoudende *t«gg« kiel

80-125 Teaige kalkhandeade
117«

0-30

asvel M1 «adelakjea

Brui*» »atig kalÄoniaiiÄ* kiel «et »«^alpraatai».

3O-65

Orerwegead grijse kalkhoudende klei (gelaafd)

65-75

Orerwegead grijae kalkrijke sarei gelaagd

75-100

Cbri jae kalkrijke aaar llehte sarel gelaagd
•et bandjes fija Baad

IOO-I25 Bruin reen (berat aeer Teel kettreataa)
118«

0-30

Bruiaswarta kalkhoudende »waar* saral mt »«halfja«

3O-6O

Irmiagrijs« kalkhowieaie klei, Beeatig

60-80

Overwegend grijae gelaagde aware sarel

80-100

Ori jee kalkrijke sarel gelaegd «et arg, mUt

IOO-I25 0*1 ja* kalkrl jke li akte sarei.gelaagd Mt saatr
dnaa* orgaaisoke ataf bandjaa
119«

0-30

Brulaswsrte aatig kalkk* snare ear el aat aek« ipi—

3O-5O

Bruingrijs# kaJÜti&ovdastda klei, Roestig

5O-8O

Overwegend grijse kalkhoudende klei» Xeeatig

J •-! 1'

ea Oa. eoaeretlaa «renale raa 30-50

80-125 Kalkrijke lichte tcrtl gelaa#i set arg. ataf
band jaa

1».

Bruine kgOAiwàiiiià* klal

mt aalMljffaataa

3O-5O

Iraiagrljse teüÄt^arfe

klal. BMwtlg

5O-7O

Overwagead gri jae kalkheadeade kiel. Xaaatig

O-3O

7O-IO5 Orgvniaeka ataf aa fi ja aaadbaadjea gelaagd
IO5-I25 Slappe grijae kiel »et kamtraat

121.

0-35
35-50

Brcinsimrt* aatig kalkhoudende aware saral
Braingri jse kalkheadeade, raaartig* klal
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50-75

Ovarwajend grijs® kalkhoudsnd® ro®atig® kl®l

75-115 Hum®us® slapp®

zavel gelaa#t mit «rg. etof

•a grijz® fijn sandbandj®»
115-125 Bruin
122»

0-30

Bruin» kalk!i«wä#Äd® kl®i mit sohalpjaa

30-50

Brtilngrij*a kalkhoudend® vaaatig« kl®l

5O-9O

Or®rw®g®nd grijz® kalkhoudend® roaitlf® kl®i
etat @p 7© cm luKtM«t«ii «In d®z® laag koawn Ca con-

9O-I25 81app® kalkh®ud®nd® s war® saT®l gwlaa^^mit T°°r
arg, siafbanij®« ®» fljn sandbndj®®
123«

0-30
3O-4O

Brain® kalkhoudand® kl®i nt ®ok®lpj®®
Bruinjrijz® kalkhoudends zwar® sarcl g®laagd
mat bandj®3 fijn Mai

40-75

0r®rwag®nd grijs® kalkixoudeade atugga kl®i»

75-9O

Hwaausa zware >at«l ( baggvraaktig)

9O-IO5 teijs®

kalkhoud®nd® kl®i

105-125 HUMUS« swar® zaral g®lugd (lMkcg®raefctif)
I24.

125«

0-35

Bruinswart® kalkhoudcnd® swar® saval

35-é5

Bruingrijs® k»IÄ®M®M® kl®i« Bo«®tif

65-95

0r®rw®g®nd grijs® kalkri jk® SAT®1 gvlaagd

95-125

lUMOk® SMUT® S*T®1

0-30

Bruinswart® kalkars® s«v«l

30-60

Bruingrijs® kalkrijk® sar®l

60-95

0v«mng®nd grijs® kalkri jk® lioht® sar®l

95-115 0rarw®g®nd trijs® kalkri jk® saral
II5-I25 Orija ®liW*au4®nd
126«

0-31

ïruiaawart® kalkfcawUsd® vmam «rral '

35-55 teaingrlja«
55-415

sand

kalÂi«â®»â® klai

Or®rw®g®nd grijaa kalkrijk® sar®l g®laaf*
bandj®® fijn Mttt

85-125 Mm int arg« «taf
127»

O-3O
3O-7O

BruinstMurt® kalk®*»® sar®l
Bruingrijs® kalkri jk® liakt® saral

7O-I25 ^nwpi grijza kalkri jke amral

20

128«

0-30

Bruinzwarte kalkars» war# bat«1

30-50

Bruingrijze kalkrijka savel

00-70

©•«rwegent grijs# kalkrijke lieiita sar#l

7O-I25 0r#rw#f#ad grijs# kalkrijk# zavel g#li*§t
met enkel# baadjes fija zand
129«

O-3O
30-70

Bruinzwarte kalkhoudende zarel
Lieht# bruin# kalkhoadende liahte

7O-I25 0T#r##g«nd grijs# kalkrljke sar#l
130«

O-3O

Bruinswarte kaUth©»i#M® zwar# sarei

3O-5O

Brulngrljs# kalkheudende lieht# sarei

5O-7O

Orerwegend gri|»e kalkhoudende lieht# terel

7O-65

Orerw#g#nd grijs# kalkhoudende sware saTWl

85-I25 Grijs# kalkrijk# lieht# savel g#laa«d awt

feaadjts #rg» atof
131»

0-30
3O-5O

Bruin# kalkhoudende klei
Bruingrijs# kalkhoa&end# kléi

5O-I25 Overwegend grijs* kalkrijk®

»arel gelaagd

Mt erg« atef bandje# #n flja
132»

O-3O

30-60

Bruinzwart# kalkar»# S#T#1
Liehtbruine kalkrljk# lieht# s«*#l

60-100 Overwegend grijs# kalkrljk# lieht« sar#l
IOO-I25 Grijze kakrijk® mvml

133»

134#

•

0-30 irai»# kalk««# kl#igr*»&
3O-7O
Bruingrijs# kalkhoudende kleigrond
7O-IOO Overw#g#nd grijs# kalkrljk# swar# sav#l
O-3O
30-60

Bruine kalkg»# lü.*igr*a&
Jralïigri ju# kalkh*ai#nd# kl#l, Beestig

60-100 Or*:rwtg#&d grijs# kalkha«A«ad# kl#i gêXtmgi.

KT handj## fijn MAT* Oa MBO#H1M
1©0~125 Kalkrljk# s«vel plaagt, net tïg.
135,

O-3O

»ruinswart# kalkars» swar# sav#l

30-50

Bruingrijs# kalkhoud#ni# kl#i# B*#atlg *a stag

50-9O

Chr*rwsg*»d gart,ju# iealkhouà«iii# atagg* roestige klei

90-125 Issu# külÄi^^to «war# zarel gela&jd met

ƒ&£» «xlmdmlm •••fwaàj**

- 21 -

136«

0-35 . Broinawirto kaltem swar« aar«!
35-50

Bruingrijs* kadkhowUnd* siagg« kl«i B««atig «»
Ca oonoroti««

50-80

GT«rw*g«ttd grijs» ktUchondtadt «tugg«

kl#i mit Qm ««a«r«ti«a
80—125 Kalkkoudond« kl«i lata g«laag4 aut «rganiaok«
•tofbaadj««

137#

0-30
3O-5O

Bruin» kalk®»# kleigrond.
Bruingrijs« k»lMioM»^L« «tugg« ro««tigo kl«Lgr»aA
Ml Ca, «oMr«tl««

5O-95

0r«rwag«Etä grija« k«JLkho»Aon4« kleigrond «ring «a
Bo«atig| »it Qm, oonorvtio»

13i«

95-125

HVOMQS« a war« Uftl g«lMgd «rk

o-3o

Broinawmrt« kalkar»« «war« aar«l

30-5©

org. stof

Bruingrijao kalkhoud«ni« sta«« roostif« kl«i.
lots gelaafd, mat fijn zand

50-10

QvoxvogonA gri ja« kalkhouiond« «tag®« roostig« kl«i ^

Wit 0Q. oonoroti««
80-125 El«i galaagd MTt org. #t«f
139«

0-30

Bruin« taak«»

kloigroaA

30-60

Bruingrijs« k&UdwtriUMMto kl«i

6O-85

Ororwogoad grijs« k*lkfcoaé«»4o kl#i

85-IO5 Hvaaous« kalkhoiaA«nd« «war« sar«l
IO5-I25 Scaaaus« kalkhondLaad« Helt« s«r«l g«laagd
«rg. «tof
I4O,

O-3O

Bruinewart« kalkara* mwKf s«r«l

3O-5O

Bruingrija« kalkhaaioad« kl«t

5O-9O

&*mTmg»sÂ grijs« kalklMttd«»d« klot 8t«g «m *©••tif

9O-IO5 T«nig« kl«i ait fcovtrosten
IO5-I25 fcarol g«laagd Mt «rg. «tof (feagg«r)
I4I*

0-30

Sruinzwart« kalkarm« zware mm*l

30-60

Irvings!js« kalkhs*i«Bd« UT«1 M

êtiAmmmUmê. «lik-

g«halt«
6O-9O

Or«m«g«nd grijs« kalkbondUrad« licht« aaral afft

•immmawa »Übe****
9o-i25 Kalkrljfc« liokt« scrol golaaci »«t «rg. «tof
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142.

0-30

Bruinswarte kalkar*® swsr« iml

30-55

Bruingrijs« kalkhoadend« kl«i

55-90

Oyrmmgrnmi grijs» kalkboudcnd« kl«i

90-125 Xalkhoud«nd« m« sar«l T»MM|A wt org., a U f
143«

0-10

Irwin« kalkar»« kXoigxval

30-50

Bruingrijs« luüJ&»a&«iul«

reovtlgo klei

50-100 Orvmgtnd grijs# kalkhotaAondo vtaggo rmmtig« klol
100-125 l&Lkfcoiido&d« klei goJjuigA ivt org. «%•ƒ
I44.

0-30

Irwin« kalkan» kl«igr«»A

30-45

Bruingrijs« k*lkfc»ad«nd« kl«igr«ni

45-55

Bruingrijs« kalkh«aA«nA« s«r«l

55-80

U«h%bruia îgiiltai Jt »lifch©»i«nd fij* MBA

80-100 Kalkri jk« lieht» i«v«l g«laagd arl «g. rWf
IOO-I25 Bruia
145.

0-30
3o-5o

Eruin-rijze kalkhoud«nd« atoiggo ro«3"ti£« kleigrond

50-85

Qvmrmgoad grijs« kalKhMA«ad« «toiflK« swMtlgo kl*

mt 0* concr«ti«®
85-125 Kalkrijk« zwar« sar«l ftlaafi Mit «rg. rfcof
146«

O-30

Irulnsnacrt« kalkarwe «war« sar«l

30-50

iKliBgrljS# k*JJdb®l4««lêt MMN UT«1

5O-7O

OttorwagonA grijM k«llurijk* swam a«t«l
iet3 gslaatgâ met mm» dua. bandje ft ja zand

7O-9O

Ov«rw*g«&d grijs« kalkrijk« ssr«l

9O-I25 0T«m«g«»t grijs« kalkrijk« wmm •«*«!
I47.

0-3O
30-60

Bruimswart« kalkar»« igral
Bruingrijs« k*lkh«ad«nd« li«kW

60-100 Or«nmc*ad grijs« JuükfcraftMl# U«Jrt« sar«l
IOO-I25 ©••rw»g»ad grijs« kalkkevicn*» saral

Tf <•"« ç

ir

lC

fbofiel buscheijyxyoi

{pold bb 1955.

Boringen tot 1.25
1.

O» Iiumeuzj klei kalkloos

8.

25* zeer zware huaeuze klei

35 knikashtigo sterk huaense klei
45 zarel kalkhoudend
60 slibh» fijn sand kalkhoudend

kalkloo3

65* slibh. reen
2.

hume uze klei kalklooa

0

0» zware klei kalklooa matig

50
go

ingedroogd
30* ze ar snare huaeuze klei

hiuoeuee klei k&lkloos
sandige klei kalkhoudend
sl%ppe klei kalkhoudend

kalklooa
100« slibhoudend veen
3«

0* huaouzo

10.

zware zavel kalklooa

0

humeuze klei kalklooa

50

svare klei kalkhoudend

70

slappe klei kalkhoudend

30« zavel kalkhoudend
50« liohte zavel kalkhoudend

llr

0

humeuze klei kalkloos

60 slappe klei kalkhoudend
4*

0. zware klei kalklooa iets

0

humeuze klei kalkloos

35» k&ikaohtige sterk hwwuse klei

30

tetkkelif mmrt m a

55* sw«r« zavel kalkhowdead

60 slappe klei kalklooa

ingedroogd

12*

90
5#

BÜbhoudsnd rietreen

0. zware klei kalklooa iets
ingedroogd

13.

0 hm»use klei kalkloos

35# knikaohtige sterk hwaeuze klei

40

sware klei kalkhoudend

50, s«« zavel kalkhoudraA

70

slappe klei kalkloos

70» liohte zavel kalkhoudend

90. alibh* fijn sand kalkhoudend
6.

14.

0« zw«*® klei kalklooa
30. knikMhtige sterk hwaeuze klei

0

iwse klei kalkloos

30

brokkelig smart

50

slappe klei kalklooa

60 alibh. rietreen

45* zarel kalkhoudend
7,

0. huMuse klei kalklooa

15«

30« •enige klei kalklooa
50# zandige klei kalkhoudend

70» slappe klei kalkhoudend
16.

0 •enige klei kalkloos
25 brokkelig smart teen
50

zwaar kleibandje kalkloos

55

alibhouiend rietveen

Of huraauze kiel kalkloos
30. teokkelif iwrt •een
35* *«ur klei baadje
40. slibh. Tietveem

-

17*

0. •«nig® klai kalklooa

2

-

25*

0. Tanige klai kalklooa

25* brokkelig swrt Tasn

25. brokkslig zwart Taan

30, riotklai

40. T«ni|p klai

40« slibh. ri«tr««n

50. alibh. riatTaan

18«

Tsnlga klai kalkloos

26.

0. humauza klai

25. broldialig swart Teen

45* *vara klai kalkhoudend

40# slibh. riatTaan

75» zaTal (gelaagd)

19.

reiilgs kl#i kalkloos

27.

30. brokkelig zwart Teen

0. humauza klai kalkl©«®
50. zwar« klai kalkhoudend

40. slibh. riatTean
60. slappa klei kalkloos

28.

75, slibh. riatTaan

0. humauza klai kalklooa
30. brokkelig swart Taan
35* «war« klai kalkhondand

20.

0. Tanige klai kalklooa

50« slibhoudend ristTaan

30. brokkalig zwart Taan

40.

s war« klai kalklooa

29*

0. zware klai kalklooa matig ingedroogd

30. knikaohtiga stark kmmmwm klsi

50. slibh. riatTaan

kalklooa
21.

0. huMut« klai kalklooa

40. ssrsl kalkhoudand

30. klai kalkhoadsad
50. alibh. rietT««n

30.

0. huaanse klai kalklooa, ists ingedroog
30. Tanijpe klai (brokkalig)

22.

0# hwnausa klai kalklooa

40.

50. zwar« klai kalkhoudend
70. alappa klai kalkhoadand

brokkslig swart veen

60. slappa kl«i kalklooa
65. slibh. rietfeen

31.

0. zwar« klai kalklooa matig ingedroogd
50. Tanigs klai kalklooa (brokkalig)

23»

0» hu»ettza klei kalklooa

65. klai kalkhondaad

40. brokkslig zwart Taan
60. slibhoudasd rietveen

32.

0» swara klai kalkloos, matig ingadroo^.

55« brakkslig swart Taan
24.

0. swar« klai kalklooa ernstig

75* »lappa klsi kalkloos

90. slibh. T«an

ingedroogd
35. brokkelig »wart Taan
55. slibhoudend riatTaan

33.

0. zware klai kalkloos,matig is««droogd
50. Tanige klai kalkloos
60. slappe klai kalkloos
90. slibh. ri«tr«aa

Boringen */» 2 «eter

0. humeuze klei kalklooa
40. brokkelig znart T<«n

41.

0* hmneuze klei kalkleea aatig inge
droogd

65« alappa kloi k&lklooa

60» zware klei kalklooa

75* Blibk. rietTeen

100. alibh* rietreen
110. klei kalkleea

0« rulle zwarte renige bovengrond

140« alibh* rietreen

30« knikaohtige sterk huœeuze klei

160. rietklei

kalklooa
35« zavel kalkhoudend
70. lichts zavel kalkfeoudend

42»

droogd

40« brokkelig zwart reen

0« zwar« klei kalklooa lata inge

60. romige klei kalklooa

droogd

80» alibh* rietreea

30. brokkelig zwart raen
40« slappe klei kalklooa
50« elibh* rietreen

43*

0* htaeeaze klei kalklooa
40* zware klei kalklooa
70* alibh* rietreea

0« huaieuza klei kalklooa

ISO* rietklei

65* brokkelig awart rean
75# slappe klei kalklooa
€5» ßlibh. rietreen

0. humeuae klei kalklooa iets inge

44*

©• zware klei kalklooa ieta inge

droogd
30* humeuze klei kalklooa

0» zware klei kalklooa iets inge

80* alappe klei ieta fija^ zandig

droogd
30« resige klei (geroard)
0» zware klei kalklooa iets inge

45*

30* kaikaohtlge sterk humeuze klai

droogd

kalkSeeà'

30« knikaahtige sterk humsuae klei

40* zware aarel kalkhoadend

kalklooa
40« sv;axe klei kalkhowdend
50. klei kalkhoudand

46*

0* htaeeuse klei kalklooa ieta, inge
droogd

25» kleiig zwart brokkelig reen

0« zware klei kalklooa iets inge

40* reuige klei kalklooa

droogd

50* alibho rietreea

50. brokkelig zwart reen
90* slapp« klei

0* huaeuze klei kalklooa

47*

0* huaeuze klai kalklooa
30* zwart brokkelig reoa
35* renige klei kalklooa
50. alibh* rietraa*
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0« htaeuze klei kalkloos» lets

51»

ingedroogd

Of huaouze klei kalkloos Batig inge
droogd

25» brokkelig zwart reen
kalkloos
30. Blappa klel/Yenig

60. slibh. rietreen
180. rietklei

60« slibhoudend rietroon

5§*
49«

0« h«®euae klei kalkloos

0. huaeuse klei kalkloos iets
ingedroogd

40, brokkelig zwart veen

30. slibh. rietreen

50« zware klei kali-houdend

100. rietklei kalkhoudend

90» slappe klei kalkhoudend
59*
50«

0. huaeuse klei kalkloos

45. brokkelig s wart reen

0« htasuao klei ialklooa

55» slibh. reen

40. brokkelige renige klei

100. rietklei f»sandig gelaagd kalk»»

60. slappe klei kalkhoudend

houdend
51.

huasuze klei kalkloo3
80. 3libh. riotroen

60.

0. sware klei kalkloos ormstig inge
droogd

52.

60. klei kalkhoulend

0. huinouze klei kalkloos

130. slibh» rietreen

30. brokkelig zwart rmn

40. zware klei kalkhoudend
ISO. slibh. rietreen

61.

0. sware klei kalkloos ernstig

ingedroogd
53»

60. klei kaUchmiMi

0* humeuze klei kalkloos

100. sla§fs klei kalklooa

SO. sli bh. reen
ITO. £3lappa klei
62.
54.

0. huraeuze klei kalkloos ernstig
ingedroogd

0. hwisettae klef kalkloos let a

60. kloi kalkhoudend

ingedroogd

100* slappe klei kalkloos

40# brokkelig »Äfft rees
90. slapp® klei
110. slibh. rietitea

63.

0» huaeuse klei kalkloos ernstig
ingedroogd

55«

56.

0. huneume klei kalkloos

40» brokkelig swart reen

40# sware klei kalkhoudend

45» slappe klei kalkloos

80.

80» slibh. rietrooa

slibh. rietreen

0. hwieuze klei kalkloos aatig
ingedroogd
60. slibh. rietreen

64«

0. huaeuze klei kalklooa matig

info4*®«#d
75* slibh. rietreen
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65.

0. huneuze klei kalklooa

72.

60. slibh. rietreen

09 zware klei kalkloos ernstig
ingedroogd
SO. slibh. rietreen

66.

0. huneuzQ klei kalklooa ernstig

180

rietklei

ingedroogd (geroerd)
140. slibh. rietreea

zware klei kalklooa ernstig

73.

160. rietklei kalklooa

ingedroogd

60 klei kalkhoudend

180. slibh. tietrean
67«

100 slappe klei kalkhoaAead
220 slibh. rietreea

0. htimeuze klei kalkloos aatig
ingedroogd
60« slibh. reea

sware klei kalklooa ernstig

74*

65. slappe klei kalkloos

ingedroogd

60

90. slibh. rietreea

68.

slibh. rietreoa

130. rietklei

140 rietklei kalkloos

I80. slibh. rietreea

170

0. hxuaeuae klei kalkloos

klei kalkhoudend
sware klei kalkloos ernstig

75«

ingedroogd

60. sterk slibh. rietreea
130. rietklei

40

brokkelig s wart reen

I70. slibh. rietreea

70

slihhoude&d rietreen

120 rietklei
69*

i7o klei kalkhoudead

0. Îs war® klei kalkloos matig
ingedroogd
100« slibh. rietreea

aware klei kalkloos Batig

76.

iagodroog*
70.

IQ

0. humeuze klei kalklooa satig

60 slibh* Mtirm

ingedroogd

71«-

knkkilii swart reen

30. brokkelig zwart Teen

130

rietklei kallOftM

40. reuige klei

160

rietklei, sandig kalthoudend

70. alibh. rietreen

250 iets alibk. sa&d kalkkoflleai

0. zware klei kalklooa Batig

77«

0

sware klei kalkleos

30 zwart ren

ingedroogd

40 sware klei, iets kalkhoodoad
50 zandige klei kalkfcooiead

30. broktelig zwart reen
40. Tanig# klei

160 slibh* rietreea

70. slibh* rietreen

78.

0 reuige klei kalkloos
50 slappe klei kalkhoudend
1Ä» slibh. rietreen
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79.

°* fJniga kloi kalklooa

87.

40« slibh# riatraan

30# brokkalig zwart raan

100« rietklai kalkhoudand

40# s vara klai kalkhoudand

140« zaral kalfchoudand met raal

55* alibh# riatraan

riatrsatan
60»

0. fcuaeusa klai kalklooa

0# raniga klai kalklooa

180. riatklai

88.

40. slibhoudsnd riatraan

0# bumauze klai kalkloos natif ingfdr25. brakkalig ivart raan

*70. riatklai

40. alappa klai kalklooa
50# alibh# riatraan

81«

0* huaauz® klei kalklooa

IdO. riatklai

35, brokkelig avart
30« slapt® klai kalklooa

89*

60. alibh# riatraan

0# fevatauaa klai kalklooa
25« brokkalig a vaart raam
40. klaibandja

82.

0.

isw«r@

45* alibk# riatraan

klei kalklooa (klai-

vvtg) ernstig ingadroogd

130. riatklai

50. zwar# saral kalkhoud«nd

110. ollbh« riatraan kalkhoudand

90.

0# koMasa klai kalklooa
30# brokkalig a vaart raan

83.

40 avara klai kalkloaa

0. huas usa kl#l kalklooa

55* alibh# riatraan

40. stalle alibh# raan
55, alappa klai kalklooa
80. alibi# riatraan
§4»

0. honaasa klai

1». riatklai
160# avara saral kalkhaadaad
91*

©• hmaauza klai kalkloom
45. alibh» riatraan

35« alibh. riatraan

12®. riatklai

85.

0. kujoauaa klal kalklooa

160. Bwara saral kalkîioudand

25« kl®i kalkhoudand
I50. alappa klai kalkhoudand

92.

0. kwaaasa klal
60# alibh# riatraan

86.

160# riatklai

0. hwaauza klal kalklooa

30. klal kalkhoadand

60. a lappa

klai kalkha»da»d

120# alibh. ri«tra«n
140. rietklai

93.

0# hnaauaa klai» araatig lngadraofd
50# alibh. riatraan
170. riatklai

30* bx-ekkelig swart reen

0. hiUKuse klei» «atig ingodroogd
40. brokkelig zwart Teen

70» slappe klei kalkloos

50. slappe klei k&lkloaa

00» slibh, rietreea
170. rietklei

90. ©libh, rietfeoa
0« zware klei kalkloos

102*

0. reuige klei kalkloos
30« slibh* rietreea

50« klei kalkhoudond
60» ewaro zavel kalkhoudend

103«

0« veaige klei kalkloes
30« slibh* rietveen

0, hwwuse klei kalkloos
130» alibh* rietvoen

104*

'0* huneuze klei ka|kleoa
30* slibh* rietrean

0« renige klei kalkloos
30« brokkelij z art vsea

I70* rietklei

40« klaiband klaklooa

I9O* slibh* rietreea

50, slibh, rieiveen

105«
0, zw«1# kiel kalkloos matig

0# hxumma kiel kalklooa era atig
ingedroogd
30« brokkelig s wart veen

iagoiroogd

50. huiMuse klei, «lap kalkloos

60* slibfc* riotreen

90. idea set riet kalklee.

140* rietklei

130* slibh* rietreea

145« slibh* rietreen
14§« slap kleibandje kalkloos

150* slibh* veen

106*

0* hosiemse klei iets ingedroogd
35* brakkelig snarl r—n
60* rletklei kalkloos

0» hiaasuze klei kalkloos Jtat»-.;

lOt rietree»

ingedroogd

115. slappe haswue klei kalkloos

55, slibh* rietveea

I9O. slibh* ristte«»

110. slappe klei
180« slibh* rietfeea
107.

0* kW««« klei kalkloos

45» swart brokkelig reen

0« ha»#««© klei kalkloos aiaiig

60* slappe klei kalkloes

ingedroogd

80* rietreea

30« brokkelig zwart reen
40. slappe klei (kumoua)
50« slibh* rietfe»»

106«

0« hmiB« klai kalkloos

100. slappe klei

60* kleiig TOOK

110« slihhowis&d riet resa

70* hoMuse klei kalkloes
110« slibh* rietTHB

0* kuaau20 klei kalkloos iets

ingedroogd

0« huseuae kiel kalklooa

•

115«

60. ra«n

ingedroogd

70, zwar® kl«i kalklooa

30» reen

80« alibh. rietreen

40* zwar« klei kalklooa

SO* alibh. rietreen

163« klel kalkhoud®nd

110,

0* huaeuse klftl kalklooa matig

0« humauza klel kalklooa

117«

0. humouze klei kalkl«o« leta inge

droogd

40» brokkelig zwart reen

35, brokkelig zwart reen

60* a lappa klei ranig klakloo3

45 *l«i ksilkhoudeiid

70, alibîu rletreea

130* ellbh. rietreea

111.

0.

klel kalklooa

40• brokkelig zwart rs«a

IIS,

0. hwue«*e klei kalkloos iets inge
droogd

60* zwaro klei kalkloo3

45« brokkelig zwart Tm

80« slibhoudend rietraen

60« aware klei kalkloea
112*

120« alibhoodend rietveem

0» hurasuza klai kalklooa

30, brokkelig s«art T«®n
40« zware klei kalklooa

119*

0* hwease klei kalklooa
60* alibh. rietreen

50. slibh. ri®tr®®n

100. slappe klei kalkhoudend

113*

0« stort: hianroze kl«i kalklooa
matig ingedroogd

120«

droofi.

30« brokkelig zwart reen

50« alibhoodend veen

80» rletklei

55« aware kiel kalkhoedead

I704 rietreen
114«

0« kmmam* klei kalklooa»Eatig
ingedroogd
50. alibh. rietreen
110» zware klei kalkloos
130* rietreen

0. htuae use kiel kalkloea leta lago-

121«

0« lOMü« kiel kalklooa Iets inge
droogd

£>• slibh. reen
100. iietkl«i
. 120« rarspoeld rmlg materiaal
130. al*pye klei kalkloos

115o

0« huajeuze kiel kalklooa»matis

lß^#4roo'gd
30« brokkelig zwart r©ea

35« zware kiel kalkloua
60# slib rietraea

120. rietklel

ISO. allbh. rietreen

ITO. slappe kieltet kalkloos
172« alibh» rietreen
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122«

0. humauze klei kalklooa lets

129*

ingedroogd

0. biteouae klei kalklooa
45. brokkelig zwart reen

30. kalkachtige sterk humeuze

55» elibh. rietreen

klei kalklooa

80. a*;are klei kalklooa

35* klei k&lkhoudend

100. slibh. rietreen

40# zware zarel kalkhoudend

110. *±±»

70. zaral kalkhoudend

I70. elibh. rietreen

rietklei

100. slappe zaTol kalkhoudend
130.
123.

0* hu/neusa kiel kalklooa

0. hunieuze klei kalklooa iet à inge
droogd

30. brokkelig zwart reen

30. knikaahtige huseuie klei kalklooa

35» slapp® klei kalkhoudand

35. klei kalkhoodend .

105. slibh. rietreen

60. zware zarel kftlkbwftmA

110. Teniga klei kalklooa
120. slibh. rietreen

131«

0. haseose klei kalklooa lata inge
droogd

124*

0. huaeuse klei kalklooa

30. kalkachtige huraauze klei

30. brokkelig zwart reen

35» Wal kalkhoudend

35» zware klei
70. alibi. Teen
125*

0. huneuze klei kalklooa
30. reuig® klei kalklooa

>orituten %/m 1.25 a
132.

dreogd

35. klei kalkhoudend
126.

127.

60. zware klei kalklooa
80. klei kalkhotifte&d

0. humeuae klei kalkloom
50. alibh. rietrean

133*

80. rietklei kalklooa

134«

0. huMeuae klei killrlwi
49. Ev,are sarei kalklaea

90. alibh. riotreea
123«

0. fcwwttae klei k*lkl*ea
60. alappe grijse klei kalkleea

0. hu/aeuza klei kalklooe
40. slibh. rietreen

0. hneease klei kalklaea leta lage*

50# acrel kalkfceadead

0. huneuse klei kalklooe

40« alibh. rietrean

135«

0. kMMMtae klei kalklooa

60. zware klei kalklooa

30. knikaehtige hweeuae klei

90. alibh» rietreea

35* hiMMuae klei

60» alibh. rietreeat
i35.

0. insu»«*# klei talklM«
30. renige klei kalklaea
40* alapje ht®»«*« WsÈ
110« alibk. sietVMR

0« humeuze klei kalkloos

144«

0. sware klei kalklooa
35* brokkelig swart Teen

30« slibh. rietTeea

45* slappe klei kalkloos
75* rietreen

0« humeuze klei kalklooa iets ingedr.
40. renige klei kalklooa
30. slappe humauz« klei

145*

0. humeuze klei kalkloos
35* zwart brakkelig Teen

50. slappe klei kalkloos

0« hume uze klei kalklooa matig

65» slibh« rlet-segfeTeea

ingedroogd

80. heide-cioaTeea + zaggaraam

50« slibh* rietreen

100. slibh. riet-zegge-reea
0. humeuze klei kalkloo3 ieta
icsedroojd

I460

0« humeuze klei kalkloes

30» brokkelig zwart reen

35* «wart brokkelig Teen

40« slibh. rietveen

50.

60« zwaar kleibaadje kalkloos

é5* slap ree»

100. slibh. rietTeea

65» slibh. rietreen

150. slap kleibaadJe kalkloos

153. slibh. rietTeea

Boringen t/m 2 »
0« zware klei kalklooa eraatis

147»

35* brokkelig swart reuige klei

ingodroo^d

kalkloes

30» brokkelig zwart reen

38. sware klei kalklooa

35» humeuze klei kalkloos

65« slibh. rietTeea

50. rietreen
70. huaeuse klei kalklooa

148.

0* zware klei kalklooa

45* slibh. rietTeea

55* slappe klei kalklooa
170. slap kleibandje kalkloos

149*

40. Te&ige klei kalklooa
60. slibh. rietTeea

0. zware klei kalklooa

150. slappe Te&ige kiel kalkloos

35. brokkelig zwart Teen

160. slibh. rietTeea

40. klei slap
I70« alap kleibandja kalkloos
172. slibh. rietreen

0. humeuze klei kalkloos

30. brakkelig swart reaa

I72. slibh. rietreen

60. slibh. riet-zeggereen

0. humeuze klei kalklooa matig
ingedroogd
35, brokkelig zwart Teen

35« brokkelig zwart reaa
75« slibh. rietreen

0. humeuze klei kalkloos

150^

0. honteuse klei kalkloos
35.
45.
*).
75*

Vvakkalig cwrt Taaa
slibh. rletVMs
slappa klai kalkloos
»lim« ristra««

11 151.

0. zw«® klei kalklooa

159»

30. kxiikaohtige stark htaaeus®

0. huaeuze klei kalklooa
50. «wart brokkelig reen

75» alibh. rietveon

klei
38. klei, leis kalkhoadead
45» swaxa zaval kalkhoudond
60« «trttdbct

150.

0. zware klei kalklooa iets inge
droogd

zavel kalkhoudend

30. «wart brokkelig reen

100. rietklei

65. alibh. rietveen

152.

0. hunouza klei kalklooa
30. brokkelig zwart veen

161.

50. alibh. ri®tv®®n

0. zware klei kalklooa ernatig inge
droogd

120. ri«tkl®i kalklooa

100. alibh. rietveen

150. ZW«« ZaV®l, B«t V«® 1

riotresten kalkhoudond

162.

0. zware klei kalklooa
35* knikaehtige veaige klei

153«

40. klei kalkhoudend

0. 'hustaus® klei kalklooa -rtl j
aatig injedroojd

70* zwar® zavel kalkhoudend

35* brokkelig zwart reen
50. alibh. ri«tv®«&

163.

0. zware klei kalklooa

130. kleibandj® kalklooa

40. korrelig zwart veea

135* sllbh» ri®tv#«n

70. elappe klei
120. alibh. rietvees

154»

Oo zwar® klei kalklooa iets
ingedroogd

164*

0. zware klei kalklooa

35#bxokk®llg zwart veen

35. knikaehtige humeuz® klei

55* slith. riatvesn

40. klei kalkhoudend
50. zwar® zavel kalkhauàesâ

155#

100. alibh. rietv®«a

0. zw&r® kl«i kalklooa »»tig

180. klei

ingedroogd
45* «libh. ri®tv®«n
165»

156.

0. huasausa klai kalklooa
30« klei kalkhoadend
50. zwar® zavel kalkhoodond

0. humeuze klei kalklooa
35* knikaohtig® huiasuz® kl®i

40. klei kalkhoudend
50. zwar® zavel kalkhouiead
140. alibh. rietvee»

157.

0, »ar® klei kalklooa
60m alibh* vietveen
80. slappe klai kalklooa
100. alibh* rletveen

15®.

0. huB@us® klei kalklooa
30. klai kalkhoaâeiïâ
U). »«vel

kaJLktaratmA

166. 0. zware klei kalklooa
40. brokkelig zwart veen

60. venige klei kalklooa
80. alibh. rietveon
180. rietklei
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167.

0. zware kl«i kalklooa iets in-

173.

gedroogd

0. zware kiel kalklooa iets inge
droogd

40. brokkelig zwart Teen

35. zwart brokkelig Teen
55» slibh. riet-seggeTeea

168.

0. zware klei kalkloos ieta ia-

90. rietklei

gedroogd

110. «libh. rietteeP

40. brokkelig zwart Teen
50. slibh. rietTeea

174*

0. zware klei kalklooa
35* kalkachtige hmemme klei

169.

0. zware klei kalklooa ieta in-

40. klei kalkloos

droogd

170.

60. slibh. rietTeea

35. brokkelig 2wart reen

120. iwarte klei kalkloos

55. alibh. rietveen

130. rietklei

o. zware klei kalklooa a&tig

175.

ingedroogd

45* brokkelig zwart Teen

30. brokkelig zwart Teen
50. slibh. rietTeea

160. kleibandje kalkloos

0. humeuze klei kalkloos
60. slappe klei

176.

162. slibh. rietveea

0. htmeuze klei kalkloos
30. zware klei kalkloos
40. klei kalkhoudend

171.

0. zw« klei kalklooa iets

90. slibh. rietTeea

110. swarte klei kalkloos

ingedroogd

25. knikaohtige huasuze klei

115* slappe zandige klei

50. slibh. rietTeea

80. rietklei

kalklooa

177«

100. z«are zavel kalkhoadend

0. husease klei kalkloos
45» slibh. rietveea

130. lichte zavel l^lkhoudend
178.

172.

30. brokkelig zwart Teea

0. zware klei kalklooa iets

40. slibh. rietTeea

ingedroogd

30. knikaohtige hxtmme klei
35. zware klei kalkloos

60. slibh. rietveea
80. zware klei kalklooa
100. klei kalkhoudea£
120. zwaxe zavel kalkhoudend

0. venige klei kalklooa

179*

0. Teaige klei kalkloos
35« brekkelig «wart Teem
45* slibh. rietTeea
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160«

O* ver.ige klei kalklooa
30, brokkalig zwart yean
40. kleiig vaon
60« sliba. rietveen

l8l,

0». venige klei kalklooa
30, brokkelig zwart Teen
40» slibh, rietveen
60. kleiig Teen

70, slibh. rietveen
182«

0, veilige klei kalklooa
45. brokkelig zwart reen
55» kleiig gtiaagd veea
90, slibh, rietvaen

183«

0, Nuajeuso klei kalklooa
30,brokkelig zwart Teen
40, kleiig veen
50. slibh, rietveen

184*

0, humouzo klei kalklfcoa
30, zavel kalkhoudend
60, slibh, fijn zaad kalkhoudend

185«

0, huwiuve klei kalklooa
60, slibh, rietveen

186,

0« hUBwuae klei kalklooa
35. k&ikachtige/humeuze klei

45, zavel kalkhoudend

60, lichte savel kalkrijk
80, slibh, fijn zand kalkrijfc
f"sterk

PBOWSLBSSCHlIJVlKOaK lOQIB-ClflgLPOLBa,
Boringen tot 2 sa diep
1.

0. rtlle zwarte reaiga boTeojrond

<?•

30. klei kalkhoudend

30. brokkelig zwart reen

130» slibh. rietTean

2.

0« rullo z^arta Yemige bovengrond

0. rulla zwarta Taniga borengrond
40. slibh. riet-zeggereen

10.

30« zware klei kalklooa

0. reuige klai kalklooa iets in^adroogd

50« elibhoudend rietYeen

30. swart brokkelig Taan

609 slibh. riet-seggeree»
3#

0# rulle zwart® reaiga boT«ngroad
30« klei k&lkhoudend

11.

80» slibh. rietraaa

35« svara klai kalklooa

140« slappa rietlslei kalklooa

50. sllbh. rietreen

180, slibh. rietkan
4«

0, rulle zwart# Yaaiga borengrond

0. renige klai kalklooa

100. elappe klai

12.

0. rulle swarta raniga borangroad
30* iats fijn zandige klai kalkhe«M

30« zwart brokkelig
40» alappa kl®i lata kalkhoudend

I70# sliblioudend rietreen

13.

0. rulla swarta raniga borangroad
25» klai kalkhoudend

5»

120. slibh. rietreen

0* rulla zwart# reuige borengrond

HO. riatklai

40* zwar« klei kalkhoudend

I6O. slibh. riet?ean
14*

6»

0. remiga klai kalklooa lata inge
droogd

0« rulle zwarkè renige t4rengrond

25« brokkelig zwart Yaan

30. klai kalkh®I»lead

50. katteklei
7.

80. slibh. rietreen

o« raniga klai

30, klai kiilkJ»*!#»!

190. slibh. rietreaa

15*

0. rolle zwarte Tanige boresgrond

30. zware klai kalkàouâetïâ
8«

'

180. slibh« rietreea

0. rulle zwarte reuige borasgroad

25« zware klai kalkhoudend
120. slibh. rietreaa

16.

0« rulla zwarte reuige borengrond
20. brokkelig zwart raam
25« zwar« klai k&lkloos

50. slibh. rietraan

-217#

O» T«nig® klei ieta ingedroogd
25. brokkelig z**rt
40. klei kalklooa

24*

30. brokkelig zwart v«#a

Teon

40. alibh. rietveen

100. slappe klei iats kalkhoudead

60« slibh. rietreen
18.

0. ruil® zwart® v®nig® bovengrond

0. venige klei kalklooa

25*

25. zware klei kalkleos

0. mil® zwarl® v«aige bovengrond

20. slibh. rietveen

30» elibh. rietveen

100o a®gg®v®®n, Mt enig® held® r®st®a
140. alibh. ri®tv®«a

19. ,

0. ruil© zwart® v®nige bovengrond
30./kiel kalkloo3

26,

45. slibh. iletveen

30« svar® kl®i kalklooa

180. rietklei ?
20.

0. rail® awarta venig® bovengrond

0. v®nigo kl®i kalklooa
35* slibh. riet*®®a

27«

30. slibh. rietveon

0. zwar® v®nig® klei kalklooa iota
ing«droogd

100. rietklei kalklooa

30. brokkolif swart voea

130« zavel kalkhoodend

40* alibh. rietveen

160. licht© zavel kalkhoadead

100. seggoveoa, Bfl ®aig fcoide aosvoo«
160. alibh. rlotvoon

21.

§• rulle zwart® veniga bovengrond
30. klei k&Lkloos

21«

35. slibh. rietveen

0. venig® klei kalklooa aatig iagodroogd

•'

140« rietklei kalklooa

30. avar® kl®i kalklooa

18C. slibh. rietveen

35* »UNu »ietv#®»

100. aegg®v®«a, *®t enig held® mosveea
22.

0» venig® klei kalklooa iets

180. alibh. ri®tv®«a

ingedroogd
20. brokkelig zwart r&m

29.

30. zwar® klei kalkhoudend

0. ruil® zwart® vsnige b®v#»f*®ï»i
20. alibh. riotveoa

120. slibh. rietveaa

30.
23.

0. veaig® kl®i kalklooa i®ta

0. v®aifo kloi kalklooa
20. alibh. riotrooa

iisg®dr®©gd

25. brokkelig zwart veen

31.

0. T®aif® kloi

35. katt®kl«i

20. brokkelig znarl v#«a

80. zware klei kalkhoud«nd

'50. alibh. srietv®®»

100. slibh. riotveea

90« rietklei kalklooa
160. sterk hm»kb® kloi (snart)
170. licht® aanrol kalkfconioai.
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32«

0. venig® klei kalklooa

39*

20. zwart brokkelig Tean

0. veaige klei kalkloos ernstig inge
droogd

45» Bwara klei kalkloos

25« sterk slibh. Teen

65« slibh. rietvaen

27. zware klei kalklooa

170. rietklei

30. elibh. rietveea

180. rietklei
33»

O. vaaige klei kalklooa iets
ingedroogd

40.

20. sware klei kalkhoudead

0. Teaige klei kalkloos
30* klei kalkhoudead

40. klei kalkhoudand

100. slappe klei kalkhoudead

I30. slibh. rietveaa
41.
34«

0. ruil® zwarta veaige boTengroad

0. Teaige klei kalkloos
30. brokkelig awart Teea

30. klei kalkhoudead

45» 2ware klei kalkhoudead

100. slibh. rietveea

ISO. slibh. rietTeea

170# rietklei
42»
35.

0. rulle zwarte Tanige bovengrond

0. rulle swarte Teaige boTeagroad
30. klei kalkhoudead

80. eaTel kalkhoudead

40. zware klei kalkhoudead
80. slibli. rietvaan

120. lichte zavel ksdkrijk

130. riatklei
43.

36.

0. Tanige klei kalklo®a matig

o. rulle zwarte Teaige bovengrond
30. brokkelig zwart Teea

ingedroogd

40. klei kalkhoudead

20. brokkelig zwart veen

100. slappe zware zavel kalkhoudead

50# slibh. rietTeen

ITO. rietklei

44«

0. rulle swarte Teaige fcevamfrend
20. brokkelig zwart Teen

3?«

0» Tanige klei kalklooa matig

35. klei kalkhoudead

ingedroogd

120. slibh. rietTeea

20. zwart brokkelig reen
50. slibh. rietveea

45«

190. rietklei

0. Teaige klei kalkloos
20. brokkelig zwart

taea

40. zware klei kalkheudead
3®*

0. Tanig« klei kalkloos Matig

180. slibh. rietTeea

ingedroogd
25. brokkalig zwart Taan
50. slibh rietveaa

170. fijn zandige rietklei kalk—
houdend

4é.

0. Teaige klei kalkl»es i«^.iif«iN«|i

25» brokkelig smatt Teea
'45* «vare klei kalkloos

70.,slibh. rietveea
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4?•

C. venige klei kalkloos iets

55*

ingedroogd

0. veaige klei

30. klei kalkhoudend

100. slappe klei kalkhoudend

2C. brokkelig swart veen
40. slibh» rietveen
170. rietklei

56.

0. rulle zwqrte veaige bovengrond

30. klei kalkhoudend
48«

C. venige klei kalklooa iets

100. slappe klei kalkhoudend

ingedroogd
20» brokkelig zwart Teen

57»

. 0. rulle zwarte veaige bovengrond

35* klei kalkhoudend

30« slibh. rietveen

35* zavel kàlkhoudend

120» rietklei

, 60. liohte zavel kalkhoudend
49#

0. venig© ilei kalkloos
matig ingedroogd

58# . 0. veaige klei kalkloos
. 20. brokkelig zwart vees

20. brokkelig zwart veen

35* klei kalkhoudend

40« alibh. rietveen

60. zavel kalkhoudend

140# rietklei

100. liohte zavel kalkhoudend
50«

0. renige klei kalklooa
ernstig ingedroogd

59«

0. veaige klei kalkloes

30. brokkelig zwart veea

20. brokkelig zwart veea

50. 8libh. rietveen

45* klei kalkhoudend
80. slappe zware zavel kalkhoudend

51.

0. rulle zwarte venige bovengrond
30. zware klei kalkhoudend

60.

35. brokkelig zwart veea

70. slibh. rietveen

50. slappe klei kalkloos

180. rietklei
52.

53.

0. venige klei

0. v@»lge klei kalkloos

61.

0. ve&ife klei kalkloos

35« klei kalkhoudend

25* brokkelig zwart Teon

70. slibh. rietveen

50. slappe zware zavel kalkhoudend

0. rulle zwarte venige bovengrond

62. . 0. venige klei kalkloos

30. klei kalkhoudend

35# klei kalkhoudenc1

80. kleiy gelaagd met lieht« zavel-

IC©, slappe klei kalkhoudend

ba&djss kalkhoudend
54#

0. veaige klei kalklooa
30. klei k«lkhoaä«sd
100. slappe zware zavel kalkhoudend

63.

0. venige klei kalkloos
30. brokkelig rmmn

50. klei kaJkfcmAmd
160. slibh. rietTMk
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64«

0« veaige klei

72#

0

35» zware klei kalkloos

30

50. slibh. rietveea

65 zavel kalkhoudead

170
65.

klei kalkhoudead
slibh. rietveea

0» rulla zwarts veaige boveiigroad

30» klei kalkhoudead

73.

50« zavel kalkhoudead
660

rulle «wart® veaige boveagroad

0« rulle zwarte veaige boveagroad

30. klei

0 •«aige klei kalkloos
50

brokkelig zwart Teen

70

zware klei kalkloos

90

slibh* rietveea

120

slappe zandige klei

90. slappe klei kalkhoudead

180« slibh» iietveea
67»

74*

0« ruil® zwart« renige bovengroad

. 30, klei kalkhoudead
60« zavel kalkhoudead

0

ralle zwarte veaige boveagroad

30

zavel kalkhoudead

50

lichte zavel kalkhoudead

120 humeuze zware zavel kalkhoudead
180 slibh. rietveea

130# slibh. rietveea

75.
68.

0« rullo zwarte veaiga bovengrond

0

rulle zwarte veaige boveagroad

40 klei kalkhoudead

40« sllbh. rietveea

60

zavel kalkhoudead

120 huaeuze klei kalkloos
69«

0« ruil# zwart« veaige üiÉBgresA

170

slibh. rietveea

30. brokkelig zwart veea
50« slibh. rietveea
70#

0

0. rail® zwarte veaige boveagroad

30«

#

klei kamrnwâmâ

50

slibh. rietveea

klei kalkhoudead

40# z&val kalkhoudead

vernif« klei kalkloos iets lage -

ff*

droofi

150# slibh. rietveea
71.

rulle zwarte veaige boveagroad

40 zware klei kalkloos
60 slibh. rietveea

0« rail® zwarte r#aige bovenjroad

19© rietklei

30» kloi kalkhoudead '
60. zavel kalkhoudead
120. slibh. rietveea

7S«

0

rulle zwarte veaige boveagroad

30

zavel kSlkhoudead

40

lieht« savel kalkhooiea*

90 slibh. tlJa sand kalkhoudead
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79*

O* rulle zwart® venige bovengrond

87.

0. veaige klei kalkloos ieta inge
droogd

30. zaval kalkhoudend
50. lichts zavel kalkhoudend

25. brokkelig zwart vsea

70. s li bh. fijn 2arid kalkhoudend

40. zware klei kalkloos
60. slibh. rietveea

80.

160.,rietklei

0. venig kloi (doorgewerkt)
30* klei kalkhoudend
70. zavel kalkhoudend

68.

100. slibh. fijn zand kalkhoudend

0. veriig® klei kalkloos ieta inge
droogd

25» brokkelig swart veea
il»

40. zware klei kalkloos

0. venige klei kalkloos (door

45« slibh. rietreen

gewerkt)

55« zavel kalkhoudend
1001 slibh. fijn zaad kalkhoudend

89.

0. veaige klei kalkloos iets i»ge
droogd

82#

25. brokkelig zwart veea

0. reiiig« klei kalkloos ieta

50. slibh. rietveea

ingedroogd

80. rietklei

35. zavel kalkhoudend

120. slappe klei, iets kalkhoudend

45. lichte zavel kalkhoudend
70. slibh. zand kalkhoudend

90.
S3,

20. brokkelig zwart veea

0. huaeuze klei kalkloos

60. rietklei

40. fljnzaadige kiel kalkhoudend

90. slappe klei

120 » huaeuze klei kalkloos
84.

0. huasuse klei kalkloos

0. veaige klei kalkloos

91«

0. zware klei kalkloos Qkleirag)
natig ingedroogd

30. fijnzaadige klei kalkhoudend.

35- klei kalkhoudend

150. slibh. veea

60. rietveea
85.

66. savel kalkhoudend

0. veaige klei kalkloos aatig
ingedroogd
25. brokkelig zwart veea

92.

50. klei kalkhoadead

50. katteklei kalkloos

I25. slibh. veea

90. klei kalkhoudend

160. svare klei kalkhoadead.

140. lichte zavel kalkhoudend
86.

0. huaeuze klei kalkloos iets
ingedroogd

0. huaeuse klei kalkloos

93«

o. zware klei kalkloos
50. klei kalkhoui«M

25. brokkelig zwart veen

80. slibh. rietveea

60. zware klei kalkloos

110. kiel kalkhoudend

80. zavel kalkhottdead
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94«

swaro kloi kalklooa ieta

102.

0. renige klei

30. brokkelig t^r\ reen

ingedroogd

60. rast zwart brokkelig riet-

100. rietklei
130. slappe kalkhouienfe klei

re«a •

100« rietklei
140. klai, iets kalkïioudend

103.

0. renige klei kalklooa
25« alibi, riet-eeggereon

95*

0.klei, kalklooa
35« sli bil. rietvaen

104,

reaigo klei kalklooa

30

50. klei kalkhoudend

ali bh. rietreen

60 alap klei band jo kalklooa
0
30

70

seer sterk hnMtut klei

alibh. rietreen

brokkelig av;art room

50 slappe klei kalkhoudend
160 elibh« rietreen

105«

httMttse klei kalklooa

35 alibh. rietreen
60 alappe luaeuso klei kalklooa
S0 alibh. rietreen

0 r®»igo klei kalklooa
30 brokkelig s«art Teen
60 slijbh. rietreen
0 ••alge klei kalklooa
30 brokkelig s*art reen
90 alappe kalkhoadende klei

0

106.

150

alappe aterk humeu?.e klei kaAklMi

160

alibh. rietreen

0
30

klei k&lklooa

alibh. rietroon

60 alappe klei kalklooa
70

alibh. rietreen

0 rosige klei kalklooa
30

brokkelig sw«rt Teen

90

slappe klei kalkhoudend

1071

0

humeuze klei kalklooa

35

brokkollg sinrt rwm

60 alappe kalkhonienfeklei
0

h uneuse klei kalklooa

35

brokkelig s wart Toen

50

slibh. rietreen

60 rietklei
1»

alappe klei kalkhondend

0 renij^ klei kalklooa
35 brokkelig »weeft roos

45

slibh. rietreen

60 rietklei
1» slappe kalkhoudende klei

108.

0

klei kalklooa

40 brokkelig sw«rt room
55 rietklei
90 alappe kalkhoudende klei

109. . 0 aware klei kalklooa
50 klei kalö.oulend
80 sarei kalkhoudend

-8 110«

0. huraouza klei kalkloos

117*

35» brokkelig zwart veen

• 0. venige klei met beiaestiagszand
«e
-, *.,
,
kalklooa
25* olibh. rietveen

40. clibh. rletv@®a

90. kl«i kalklooa

60. rietklei

100. slibh. rietveen

90. slappe kalkhoudende klai

118.
111.

0. veaige kl®l met beaewtiagasatti
20. brokkelig zwart veea

0. ruil® zwart® vealg® boveagroad
35* reaige kl®i kalklooa

kalklooa

50» alibh. rietveea

50. klei kalkhoudend*
70« zavel kalkhoudend

119«

90. licht® zavel kalkhowdead

0. veaige klei met bemeatiagszaad
25. brokkelig awart veea

kalkl003

50» slibh. rietveea
112. 0.rulle zwarte venige bovengrond
50. kiel kalkhoudend

1».

70« zavel kalkhoudend

0. rettige kiel Met beaeatlagasand.
25# brokkelig imrt —
kalklooa

45* «libh. rietveem

150. FCUMUS« kl®l

100. slappe kalkhoudand« klei
113.

0. rail® zwart® veaige boveagroad
40« kiel kalkhoudead

121.

60. zavel kalkhoudend

50. rletklei

110. zwar® savel kalkhoudead

140. alibh. rietveen

1B0. ©llbh. rietveea

114.

0. veilige klei met beoestiagszaad
30. brokkelig inrt vee»
kalklooa

60« zwart brokkelig veen

0. venige klei «et beaeetiagssaad
40« brokkelig zwart veem
kalklooa

80. rietklei

50. slibh. rietveea

0. zwar® klei kalklooa

122«

60. slappe kalkhoudende klei

115.

0. veaig® klei »et Jpaeatiagsmaad
30. brokkelig zwart veen

123«

60. rletklei

50. slappe kalklmdaitie kiel

100. slappe kalkhoudende klei

lié.

0. veaige klei met b®«®stiagzaad
kalklooa
30. veaige klei kalklooa

0. veaige klei met beaestl^^^^
00a
30. brokkelig zwart veea

124*

0» veaige klei met besiestiagszaiiÄ
kalkloos
30» brokkelig swart veea
40» slappe kalkfceudeade klei

50« slappe klei kalkloos
70«.slibh» veea
100. rletklei

125«

0» veaige klei set beaestingaaaad
30» brokkelig zwart veea
kalkloos

40. slibh. rietveea
. 80» slappe kalkhoudeade kiel
140« alibh« rietveea
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12ä«

kl«! b®t hustings wad
-» » % ,,
.
käuci#
30* brokk@lig swart remn
0# t€mige

133.

0. huaous® klei kalkloos

-VÄ

35* brokkelig zwart •»#»

40. alibh. rietYeen

50. rietkl.i kalkloos

120. slibh. ri®tY®«n

127.

0« Yenig® klei a®t beaastingszaad

30. brokkelig ssv/art Yeen
40. slibh. rietYeen
128.

kalkl.

0. renig® klei kalkloos lata

134«

0. zmr® klei kalkloo»

50. klei kalkhoudend
135«

ingedroogd

0. swar® kl®i kalkloos «rustig
ingedroogd

50. brokkelig zwart y©sb

40* Vrskk®lig zwart rmm

60. alibh. ri®tv®«a

50. slapp« kalklos® klei

100. rieikl®i

60* slapp® kalkhoudend« kl®i

120. slibh* rietY®«»
129»

0. hwteua® klei kalkloos iets

ingedroogd

136*

30« brokkelig zwart v®®»

30. brokkelig zwart t«m

40. zwar« kl«i kalkloos

40. slapp® kalklos® klei

60. slibh. ri®tT®«a
100. slappe kalkhoudend® klei

60. slapp® kalkfeoudoad® kl«i

137«
130.

0. ha®®«®« kl®i kalkloos

0. humeuz® kl«i kalkloos
30. brokk®lig zwart •«#»

0. smr® klai (ruggotj«) ©»tig

#0. slibh. ri®tY®«n

ingedroogd

180. ©ligrtreof •»«» (woll«g*»s)

50. klei kalkhoudond*

70. zaval kaliihoudend
13s.
'131.

25* brokkelig swart T«M

0. hmmum klei kalkloos

30. kl«ibandj« kalkloos

50# slibh* rietY®#»

32. slibh. ri®tT®«a

100. ri®tkl®i

132.

0. Y®nig® klei »®t bMMstingssaad

110. slibh. ri®tr®®n

180. kleibasdjs kalkloos

190. ri®tkl®i

181. slibh* rietY®«a

0. hwaewa® kl«i kalkloos

139*

ibg®tr®ogt

45. slibh. ri®tY®®n

90.

0. humeuze kl«i kalkloo« suttig

35 *tar«kk®lig ivart

ri®tkl®i

40* kl«4bandje kalkloos

1«). slibh. ri«tY«®n

43* slibh* ri«tr««a

140.

0* hiiMtts® kiel kalkloos i«ts

iagodreogA
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40« broMcslig zwart re an

148«

0. hwmum kl«i kalklooa Mttig inge
droogd

50. alibh. rletTsen

40. brokkelig zwart veen

60, slappa kalkhoniend« klei

60. rietklei »et (katteklei •lakkaa)

I3O. slibh» riötveen

130« all bh« riatoreaa

0
35
40

huaeuze kiel kalklooa
brokkelig Ewart Teem

149«

0. huMus« kl«i kalklooa matig inge
droogd

«li>h. r i s t r m n

40« brokkelig »wart T««a

55* wtoi wwäm '

0 •enig« kl®l kalklooa

70» «libh« riet- «n M|g«T(

30. brokkelig awart Yeen
33 alibh« rietvoen
15ôi

0« huaeuse klei kalkl©®»

30« brokkelig swart •#•»

0 •©aig# klei kalklooa
30 brokkelig swart rmmn

40« ellbhoudend rietveea

35 «11 bli« rietveea

70« rietklei
100* slappe kalkii©i»â#8àe klei

0 hum use kloi kalklooa
35 brokkelig zwart v®@a

151»

40« slibh« riet- »eggereea

40 sliMi» ri«tT®#a
0

hum« us« kl®i lcalklou3

30

brokkelig swart re on

152.

0« tastests« klei kalklooa
35* slibh. rietvaaggeVMa

150« klaibandja kalkloo«

35 slibh. rietveen
60 elapp« kalkloze kl«i
80 •läppe kalkhoudende kl«i

152« «libh* riet - fteggereaa
153«

0. hmteuse klei kalkloo«
30« «libh. riet - seggere«*

0 humeuze kl«i kalklooa
30

0« hvawuse klei kalklooa

brokkelig awart veen

110 ri«tkl«i
140 alappe klai

154«

0« (nnra Jclai kalklooa (
ru#) aatig ingedroogd
50« «libh« riet-eeggerea*

0 huawusa klei kalklooa
40 brokkelig zwart veen
50 slibh. rietTeen

klai,-

PK)flSLBS5(3llIJVXy33J BBOISICFOLPSB
diepte in ea
1.

0. rulle zwarte venige bovengrond

8. 0. veniga klei ematig ingedroogd

40. zware zavel klei kalkhoudend

30. zwart brokkelig veen

70. gelaagde zavel kalkhoudend

I70. rietklei kalklooa
190. fijn zandige rietklei kalkh.

2.

0. rulle zwarte yenig® bovengrond
30. kalkhoudende zwar« zavel kalkho

9•

70« zavel, kalkhoudend

droogd

150. slibhoudend fijn zand kalkii.
3.

4.

0. humeuze klei kalklooa

35« slibh. rietveen

10.

0. humeuze klei kalklooa

30. zwart brokkelig veen

25. zwart brokkelig veen

50. venige klei, kalklooa

40. venige klei kalklooa

65. slibh. rietveen

50. alibh. rietveen

I6O• venig slibbandje

120* kleiig veen kalklooa

165« rietveen

130. riet »et enig« hoitreatea

0. hm. klei kalklooa

11»

70. zavel kalkhoudend

150. slibh. rietveen

100. slappe zaare zavel kalkhoudend

170. rietklei kalkhouiend
0. rulle zwarte venige bovengrond

0. huaeuse klei kalklooa
30. zware zavel kalkhoudend

30. zware zavel kalkhoudend

5.

0. humeuze klei kalklooa,matig inge

12«

0. rulle zwarte venige bovengrond

30. zware zavel kalkhoudend

35» klei kalkhoudend

60. zavel kalkhoudend

60. zavel kalkhoudend
90. slibhoudend fijn zand

100. slibhoudend fijn zand kalkh.

120. slappe klei kalkhoudend
6.

0. rulle zwarte venige bovengrond
30. zware zavel kalkhoudend

13«

0« rulle swarte venige bovemgraai

40. zware zavel kalkh®udend

100. slappe humeuze klei

100. klei kalkhoudend
7.

0. humcuze klei kalklooa
30. zwart brokkelig veen

50. zware zavel kalkhoudend
100. slibh. rietveen

I40. fijn zandige rietklei kalkh.

14.

0. venige klei kalklooa
60» zware zavel kalkhoud«a&
110* alappe klei kalktevAesA
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15»

0« ruil® zwart a venige bovengrond

22.

0. humeuze klei kalklooa aatig inge
droogd

(str» rug)

30. zwar® zavel kalkhoudend

30. zwart brokkelig veen

40, zavel kalkhoudend

50. zware klei kalkloos
70. alibh. rietveen

16.

160. kleiig reen
130. alibh. rietveen

0. rulle zwart® venige bovengrond
60* zware zavel kalkhoudend
90« zavel kalkhoudend

130. slibhoudend fijn zand kalkh.
17»

23»

30. klei kalkhoudend
140. alibh. rietveen

0. rulle zwarte venige "bovengrond ieta
35« ssware zavel kalkhoudend

0. rulle zwarte venige bovengrond

ingeàr.

100. slappe kiel kalkhoudend

24*

0. venige klei kalklooa

40. kleiig veen
18»

30. zware klei kalkhoudend

0. rulle zwarte venige bovengrond

40.

90. slappe klei kalkhoudend

fijn zandige klei kalkhoudend

90# slappe klei kalkhoudend

160. alibh. rietveen

25*

0. rulla zwarte venige bovengrond
35* aware zavel kalklooa houdend

19.

45« aaval kalkhoudend

0. venige klei kalkloos ieta
ingedroogd

40.

zwart brokkelig veen

26. 0. rulla zwarte venige bovengrond

80. venige klei kalkloos
100. alibh. rietveen

35.zware zavel kalkhoudend
27*

20.

0. humuse klei kalklooa

30. alibh. veen

0. venige klei kalkloos, ieta

50. slappe klei kalklooa

ingedroogd

80. alibh. rietveen

30. zware zavel kalkhoudend
170. alibh. rietveen
28.
21.

0. vanige klei kalklooa aatig
Ingedroogd

0. rulla zwarte venige bovengrond

30. zavel kalkhoudend

40. liohte zavel kalkhoudend

40« zandige klei kalkhoudend

90. slappe

klei kalkhoudend

150. alibh. rietveen

29. 0» hujseuze klei kalklooa
30. zwart brokkelig veen

50. zware klei kalklooa

90. alibh. Teen
opm. Brokkelig zwart veen of zwart, brokkelig
veen is gelijk.

-3 30*

0« îiuneusô klei kalklooa
30. zwart brokkelig reen

39«

50. zavel kalkhoudend

60. kleiig veen

60. lichte zavel kalkhoudend

80. Elibh. rietveen
31»

t'
C. hujneuse;,klei kalklooa

40.

35« lichte zavel kalkhoudend

55« riutklei kalklooa

60. elibh. fijn zand kalkhoudend

65* elibh. rietveen
0. zware klei kalklooa natig

41.

60. zware klei kalklooa

55, zwart brokkelig yeen

70« alibh, rietveen

65« ZKf&re klei kalklooa

33»

42«

40« klei kalkhoudend

ingedroogd

60« slappe klei kalkhoudend

30. zwart brokkelig Teen

50. alibh. rietveen
34»

35«

43« . 0« rulle qMrtt;menige bovengrond
30« zavel kalkhoudend
50« liohte zavel kalkhoudend

0. rulle zwarte venige bovengrond
25« zavel kalkhoudend

44«

50. alibh. reen

30« brokkelig zwart veen
60« zaval kalkhoudend

36,

45*

40, lichte zavel kalkhoudend

40. z«v*l kalkhoudend

46.

0. huaeuze klei kalklooa
30. brikkelig zwart veen

45« klei kalkhoudend
47«

30. brokkelig zwart veen

60. klei kalkhoudend
rulle zwarte venige bovengrond

25« «avel kalkhoudend
70. lichte scvel kalkhoudend

0« Yenige klei kalklooa iete inge
droogd

50. zware klei kalkhoudend

38»

0« huaeuze klei kalklooa
30. brokkelig zwart veen

70. elibh, fijn zand kalkhoudend
37«

0« venige klei kalklooa
30. zware zavel kalkhoudend

0. rulle zwarte venige bovengrond
25»- zavel kalkhoudend

®« rulle zwarte venige bovengrond

25, venige klei kalklooa

0* l»sa«e klei kalklooa
35, zware klei kalkhoudend

0« Tanige klei kalklooa
30« brokkelig zwart veen

0. huaeuze klei kalklooa iets

40» rietklei kalklooa

0« Venige klei kalklooa
30» brokkelig zwart veea

ingedroogd

85» slibh. rietveen

0, rulle zwarte venige bovengrond
25« zavel kalkhoudend

30. zwart brokkelig Teen

32«

0. rulle zwarte venige bovengrond

50. alibh, rietvees
48,

0. Yenige klei kalkloaa iets inge
droogd
30. klei kalkhoudend
60. zavel kalkhoudend
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49«

O* Ye ni
klei k&lklooa iota
ingedroogd
30« brokkelig zwart Teea

56.

0. humeuze klei kalklooa ieta
Ingedroogd

25» brokkelig swart reen

37* klei kalkàoudead

50. riet-klei kalklooa
50*

51.

60. «libhoudead rietfeea

0. huaanse klei kalklooa
30« brokkelig zwart Teea

160. rietklei kalklooa

40. klei kalkhoudend

180« alibhoadead rietreea

0« ruil© zwarte Teaige boreagroad

57«

0* Tenige klei kalklooa

30« zsrel kalkkoudead

25« brokkelig zwart Teea

60. lichte zavel

40* klei kalkkoudead
90, alappe klei kalkhoadead

52.

0. ranima klei kalklooa

25, brokkelig zwart reen

5§,

25* brokkelig zwart reea

40. slibla. rietreea

50« alibhoudead rietTeen
180* rietklei

110« alibbandje kalklooa
112. slibh. rietreea
I60. alibbaadje kalklooa
162» slibh. rietreea

0. htatose klei kalklooa

5f.

0. humeuze klei kalklooa
30« klei kalkhoudend

53*

70« alibi, rietreea

0« lunausa klei kalklooa

110. rietklei

25. slibh. rietreea
54.

0. htoMmaa klei kalklooa

60«

0» huiaeuze klai

25« brokkelig zwart reea

30. klei kalkheadead

30. humeuze klei kalkloos

90. alappa klei kalkhoudead

50» slith. rletreea

61.

35* klei kalkhoudead

55» •• hwaauze klai kalklooa iata

90» alappa klai kalkboudead

iagedroogd
30« swart brokkelig Teea
4C« zwar® klei kalklooa

0. hvneuae klei

62.

0. rulle zwarte reuige btreagroiii
25» klei kalÄowdead

50. zwar® klei kalkfcoudaad

50. zware saTal kalkkowdend

100. slappe klei kalkhoudead
63«

0. hMMuse klai kalklaea
30* aliblu rietreea

64«

0« ktaemae klai kalkloo3 iata iagedroogd
25* alibkaviaaA rlettm

0« humauza klai kalklooa

74»

0» humauza klai kalklooa matig
ingedroogd

25« alibh# riatvaaa

30# slibhottdand rietreen
O# humauza klei kalklooa

40# klai kalkhoudaad

35, sllbhoudand rietvaaa

75*
0# hurnouze klai kalklooa

25# brokkalig zwart raan
50# alibh* rietreen

30# slibh# rietvaaa
0« humsusa klai kalklooa >

0# hiaaausa klei, matig lagedroogd

76#

araatig ingedroogd

0# huaauza klai kalklooa
35« brokkalig zwart raaa

40. zwara klai kalkhoudead

35« slibh# riatvaaa

70# alappa klai kalkhoodaad
0. hwmaussa klai kalklooa
aatig ingadroogd

77«

30« brokkalig vwart -raaa

0# huaausa klai kalklooa lata iagadroogd

50# zware klai kalklooa

35« brokkalig zwart raaa

70« slappa klai
170« alibh«. riatiraea

78«

0# humauza klai kalklooa
35« klai kalkhoodaad

70# alibh# riatraaa

0. rulla E wart a faaiga bovengrond
30« brokkelig »wart Taan
40« klai kalkhoudaad

79*

iagadroogd

100« alibh# vaaa
170« riatvaan
0« huneusa klai

35» brokkalig zwart raaa
80#

30» brokkalig swart raaa

0# huaausa klai kalklooa lata

:

iagadroogd

30« brokkalig a wart raaa

35# klal kalkhoudaad

100# rittklai , • -;uc ff.,. «venu

110# 0lappa klei kalkhoudaad
0» rulla SS wart© raaiga boTangroad

0# humauza klai kalklooa lata

81#

0# humauza klai kalklooa Mtig
ingadr>ogd

30. alibh# wart r — n

25»- Vrakkïlig awart riatraaa

35# klai kalkhoudand

50# alibh# riatraaa
0# homeuza klai kalklooa •

120# riatklai

45# slibt# riatraaa

82#

0# hnaausa klai kalklooa anatig
iagadroogd
25* »wart brokkalig raaa
50. alibh# riatraaa
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83«

0* huneuzo klei kalkloos

w

91.

30« brokkelig zwart Teea

0. hwseuze klei kalkloos
30. slibh. rietreea

50. slibh. rietreea

130. rietklei

180. rietklei
92.
84«

0. hurm.:.« klei kalkloos

25* slibh. rietreen

0. huaeuse klei kalkloos
ematig ingedroogd
30. brokkelig ziirt Teen

93.

60. slibfeoudead rietreea
85«

0. zware klei kalkloos,

0. humeuae klei kalkloos
25» slibh. rietreea

94.

iets ingedroogd

0. rulle zwarte Toaige boren^road
30. klei kalkhoudend

35. brokkelig Ewart reen

50. zware sarei kalkhoudead

55* slibh. rietreea
95«
86,

0. husteuze klei kalkloos

0. fcuneuze klei kalkloo#

30.zware klei kalkhoudend

mati|j ingedroogd

70. slappe klei kalkhoudend

30. brokkelig zwart Teen
50. zware klei kalkloos

96.

0. huaeuse klei kalkloos
25« slibh. rietToen

70. slibh. rietreea

I50. rietklei
fit.

170. liohte saTol kalkhoudend

0. huraauaa klei kalkloos,
ernstig ingedroogd

60. slibh. rletTeea

97«

0. humeuza klei kalkloos
25. zware sarei kalkhoudend

170. rietklei

70. slibh. rletTeea

88.

140. fijn sandige rietklei

0. huMuz« klei kalkloos
25. sBA. rietreea

98.

89.

0. huaeuse klei kalkloos
25. brokkelig zwart Teen

0. tauet»« klei kalkloos

45. slibh. rietreen

30 snare klei kalkloos
40. sandige klei kalkhoudead
99«
90»

0. fcuaou.se klei kalkloos

0« humeuze klei kalkloos

40. brokkelig zwart TMS

30. klei kalkhoudend

60. slibh. rietToen

70. @11Mi. rietreea

120. rietklei

100.

0. fcuateuze klei e rastig iafedreofd
25« brokkelig zwart Teen
45* slibh. rietreen

7-

101«

Oo venige kiel ieta ingedroogd

109»

0. kiMttzi klei kalklooa

30. brokkelig zwart reen

30. zware klei kalklooa

40« slibh. riatveen

40. zandige klei kalkhoudend

100* slappa ista of zandigs rietklei

110.

0. humeuze klei kalklooa iets inge
droogd

102o

0* hwüsuze klei matig ingedroogd

3d zwart brokkelig reen

40* brokkalig zwart reen

50. alibh. rietveen

50» ßlibh. rietveen

111.
101*

0« humeuze klei kalklooa iets

0. htaeuze klei kalklooa ernstig

ingedroogd

injadroo^d

30, brokkelig zwart veen

35« T«nige klei kalklooa

60. allbh. rietveen

45« zware klei kalkhoudend
120» slibh. rietveen

112.

0. rulle zwarte venige bovengrond

30. lichte zavel kalkhoudend
104«

0* humeuze klei kalklooa iets
ingedroogd

113*

0. rulle zwarte venige bovengrond

40» zwart brokkelig vean

35, lieht« zavel kalkfceade&d (gelaagd

60. elibh« riet-reen

50. alibh. fijn zand kalkhoudend
(gelaagd)

105«

0« humeuze klei kalklooa
Batig ingedroogd

106»

114»

30, brokkelig zwart reen

30.zavel kalkhoudend

40» alappe klei kalkhoudend

50. Blibhoudend fijn aand kalkhowdea*

0. humeuze klei kalklooa

115»

30, brokkelig wart vean

30, brokkelig zwart veen

60, alibh. rietveen

50, alibh, rietveea

180, rietklei

170. rietklei
0, humeuze klei kalklooa

116^

40. alibh, rietveen

120» a li bh, riet-rees
0, hwaeuze klei kalklooa
30# klei kalkhoudand
120. elibh. rietveen

0. huneuze klei k&lklooa
25, brokkelig zwart veen

30.fijn zandige klei kalkhoudend

108,

0. hvuzeuze klei kalklooa Batig inge
droogd

Batig ingedroogd

107®

0. rulle zwarte venige fc©v«ag*®ad

117»

0, venige klei kalklooa

20, brokkelig zwart veen

80. alibh. rietveen
Ifê* alapfe rietklei

