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le INLEIDINCDoor de Adviescommissie Tuinbouw in het Deltagebied werd opdracht
gegeven de gronden van het Deltagebied, te weten de Zuidhollandse
Eilanden, Zeeland en West-Noord-Brabant te classificeren ten aanzien
van hun geschiktheid voor tuinbouw. De beoordeling van de geschikt
heid van de verschillende gronden is geschied in overleg met de
Rijkstuinbouwconsulentschappen in het betrokken gebied.
In verband met de opdracht zijn twee afzonderlijke classificatiekaarten gemaakt, te weten één voor groenteteelt en één voor fruitteelt.
De onderscheiden bodemgroepen met ongeveer gelijke gebruiksmogelijk
heden zijn samengevoegd, zodat volstaan kon worden met vijf geschikt
heidsklassen. De indeling der verschillende bodemgroepen in geschikt
heidsklassen is gebaseerd op bodemkundige overwegingen. Hierbij is
uitgegaan van de momenteel bestaande toestand zonder rekening te hou
den met eventueel mogelijke grondverbetering van welke aard ook. Niet
bodemkundige factoren als geografische ligging, ontsluiting, afzet
mogelijkheid, klimaat, beschikbaarheid van gietwater en dergelijke
zijn dus buiten beschouwing gebleven.
De gegevens voor een indeling van de grond in de diverse ge-schiktheidsklassen zijn voor het merendeel ontleend aan de reeds be
staande bodem- en classificatiekaarten van de Stichting voor Bodemkar tering»
Voor de Zuidhollandse Eilanden zijn de gegevens volledig ontleend
aan het samenvattend rapport van de verkenning van de Zuidhollandse
Eilanden door Ir.J.v.d.Linde. Dit rapport is uitgebracht als rapport
no.333 van de Stichting voor Bodemkartering en betreft de volgende
karteringen?
De bodemkundige verkenning van het eiland Rozenburg door
Dr, Ir.W.J.van Liere.
Rapport Stichting voor Bodemkartering 190.
De bodemkundige verkenning van Voorne ten westen van het kanaal door
Dr.Ir.W.J.van Liere.
Rapport Stichting' voor Bodemkartering 172.
De bodemkundige verkenning van het eiland Putten door
Dr.Ir »K. v. d. Meer.
Rapport Stichting voor Bodemkartering l88.
De bodemkundige verkenning van het eiland IJselmonde door
Dr.Ir.K.v.d.Meer.
Rapport Stichting voor Bodemkartering 197<
De bodemkundige verkenning van het eiland van Dordt door
Ir.J.v.d.Linde.
Rapport Stichting voor Bodemkartering 324«
De bodemkundige verkenning; van de Hoeksewaard en Tiengemeten door
Ir.J.v.d.Linde.
Rapport Stichting voor Bodemkartering 322.
De bodemkundige verkenning van het eiland Goeree-Overflakkee door
Irc J.v„d.Linde.
Rapport Stichting voor Bodemkartering 3^4»
Aanvullend onderzoek of veldwerk werd niet verricht.
Voor Zeeland is eveneens gebruik gemaakt van een aantal reeds
bestaande of in voorbereiding zijnde bodemkaarten en rapporten.

- 2 -

Dit warens
Gedetailleerde overzichtskartering van de Bathpolders door
Ir» A.Acarla.
Rapport Stichting voor Bodemkartering 268,
De bodemgesteldheid van de Frederikapolder door
Ir.A.Acarla.
Rapport Stichting voor Bodemkartering 325•
De bodemgesteldheid van enkele Zuidbevelandse polders en hun geschikt
heid voor fruitteelt door
Dr.IrcG.de Bakker.
Versl.Landbk.Onderz. 56-14° Series De bodemkartering van Ned.VI.
De bodemkartering van Walcheren door
Dr.Ir.J.Bennema en Dr.Ir.K.v.d.Meer.
Versl.Landbk.Onderz. 58.4« Serie; De bodemkartering van Ned.XII.
De bodemgesteldheid van de Breede Watering Bewesten Yerseke door
Dr.Ir.K.v.d. Heer, I.Ovaa en J.de Buck.
Rapport Stichting voor Bodemkartering 292.
De bodemgesteldheid van de polder Hoedekenskerke door
Dr.Ir.K.v.d.Meer en I.Ovaa.
Rapport Stichting voor Bodemkartering 358.
De bodemkartering van de Kraayertpolders door
Ir.L.J.Pons en I.Ovaa.
Rapport Stichting voor Bodemkartering 277'
De bodemgesteldheid van een deel van de Zak van Zuid-Beveland door
Ir.G.G.LoSteurj I.Ovaa en J.de Buck.
Rapport Stichting voor Bodemkartering. 412.
De bodemgesteldheid van het Waterschap Waarde door
Ir.G.G.,L.Steur en J.de Buck.
Rapport Stichting voor Bodemkartering 365"
De bodemgesteldheid van Noord-Beveland door
Ir.G. G,L. Steur, I.Ovaa, M.A.Bazen en J.de Buck.
Rapport Stichting voor Bodemkartering 434=
De bodemgesteldheid van Schouwen-Duiveland en Tholen door
Ir.S.F.Kuip er s.
Bij de Stichting voor Bodemkartering in voorbereiding.
De bodemgesteldheid van het Noordwestelijk deel van Zuid-Beveland door
Ir.G,G.L.Steur? I.Ovaa en J.de Buck.
Rapport Stichting voor Bodemkartering 458.
De bodemgesteldheid van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen I en II door
I.Ovaa.
Rapport Stichting voor Bodemkartering 455°
Voor Schouwen-Duiveland is, naast de bestaande bodemkaart,gebruik ge
maakt van de inzichten omtrent de opbouw van de bodem, verkregen bij
latere bedrijfskarteringen en andere werkzaamheden»
Voor de overige gebieden van Zeeland, in hoofdzaak gelegen in ooste
lijk Zeeuws-Vlaanderen, de Zak van Zuid-Beveland en St.Philipsland,
moest worden volstaan met de bodemkundige gegevens verkregen bij de
opname ten behoeve van de z.g. Nebokaart.
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De gegevens voor de classificatiekaarten van West-Noord-Brabant zijn
ontleend aan de Nebokaart en aan de Globale Overzichts- en 'Tuinbouwkaart van Noord-Brabant, welke laatste t.b.v. het tuinbouwvestigings-plan is samengesteld door de Stichting voor Bodemkartering in overleg
met de betreffende Rijkstuinbouwconsulenten.
Bij het samenstellen van deze kaart kon gebruik worden gemaakt van de
volgende bodemkaarten en rapporten;
Een bodenj'..ar:;nri'"g van de omgeving van Bergen op Zoom door
Ir. J, G.P.K.Haans,.
Rapport Stichting voor Bodemkartering 163«
De bodemgesteldheid van de gemeente Breda door
Ir.D.van Diepen,
Rapport Stichting voor Bodemkartering 168.
De bodemgesteldheid van de gemeente Zundert door
Dr,Ir.W.J.van Liere.
Rapport Stichting voor Bodemkartering 206.
De bodemgesteldheid van enkele polders bij Willemstad door
Ir.G.G.L.Steur en Ir.A.Acarla.
Rapport Stichting' voor Bodemkartering 323°
De bodemgesteldheid van een gedeelte van de gemeente Roosendaal door
Dr.Ir.J.S.Veenenbos en W.v.d.Knaap.
Rapport Stichting voor Bodemkartering 345°
De bodemkaarten en rapport van de gemeentenOudenbosch en Oud-Gastel
door
Dr.Ir.W*J.van Liere.
Rapport Stichting voor Bodemkartering 204.
Naast de gegevens, ontleend aan deze karteringen,is nog aanvullend
onderzoek verricht,
De opname van de bodemkaarten, waarop de classificatie in de
drie provincies voornamelijk berust, had over het algemeen een glo
baal karakter. De gebruiksmogelijkheid van het basismateriaal zowel
als van de daarvan afgeleide kaarten is dus beperkt. Men dient zich
te realiseren, dat de mogelijkheden van deze kaarten, bij gebruik
voor andere doeleinden dan waarvoor zij werden samengesteld, gemakke
lijk worden overschreden.
Aan de hand van deze kaarten is gemakkelijk te zien waar voor
een bepaalde bedrijfsvorm uitstekend geschikte gronden algemeen of in
overheersende mate voorkomen. Bij overwogen vestiging van tuinbouw
bedrijven zal echter steeds een detail- of bedrijfskartering noodza
kelijk blijven, omdat voor het bedrijf dikwijls belangrijke afwij
kingen kunnen voorkomen.
Omgekeerd is het zeer wel mogelijk, dat binnen oppervlakten, die
als minder geschikt zijn aangegeven, toch nog gedeelten met voor tuin
bouw zeer wel aanvaardbare gronden voorkomen. Ook in dit geval is een
detail- of bedrijfskartering noodzakelijk om deze gronden af te bake
nen.
Met de hier gegeven classificatie is dus alleen beoogd een alge
mene indruk te geven van de mogelijkheden voor tuinbouw, die er qua
bodem in het betreffende gebied aanwezig zijn,

II. DE LEGENDA VAN DE BODEMGESCHIKTHEIDSKAABTEN
Kleigronden genieten bij gebruik voor tuinbouw door hun grotere
natuurlijke voedselrijkdom in vele gevallen de voorkeur boven zand-,
leem- en veengronden. In verband hiermede is voor de zand-, veen- en
leemgronden van Noord-Brabant en voor de diluviale zandgronden van
Zeeuws-Vlaanderen- bij de geschiktheidsclassificatie voor groente- en
fruitteelt, een aparte legenda opgesteld.
De normen voor de indeling van de kleigronden in de diverse ge
schiktheidsklassen zijn besproken en vastgesteld door de Advies
commissie voor de Tuinbouw in het Deltagebied» Voor de niet-kleigronden van Noord-Brabant zijn dezelfde normen toegepast als bij de clas
sificatie t.b.v. het tuinbouwvestigingsplan.
Bij de indeling zijn de volgende klassen onderscheidens
Kleigronden
a. Overwegend zeer geschikt voor veel bedrijfstypen.
b. Overwegend geschikt voor veel bedrijfstypen of zeer geschikt voor
één of enkele bedrijfstypen.
c. Overwegend matig geschikt voor veel bedrijfstypen of geschikt voor
enkele bedrijfstypen.
d. Overwegend zeer matig geschikt voor veel bedrijfstypen of matig
geschikt voor enkele bedrijfstypen,
e. Overwegend ongeschikt of zeer matig geschikt voor enkele bedrijfstypen.
Niet-kleigronden
a' Overwegend zeer geschikt voor veel bedrijfstypen,,
b' Overwegend geschikt voor veel bedrijfstypen of zeer geschikt voor
één of enkele bedrijfstypen.
c' Overwegend matig geschikt voor veel bedrijfstypen of geschikt voor
enkele bedrijfstypen,
d' Overwegend zeer matig geschikt voor veel bedrijfstypen of matig
geschikt voor enkele bedrijfstypen^
e' Overwegend ongeschikt of zeer matig geschikt voor enkele bedrijfstypen.
Ter voorkoming van misverstand moge worden opgemerkt, dat het
begrip geschiktheid is geba.seerd op bodemkundige overwegingen.
Andere factoren, die voor de bepaling van de waarde van een
grond met betrekking tot de tuinbouw ongetwijfeld zeer belangrijk
zijn, zijn niet in rekening gebracht. Hierbij kan o.m. worden gedacht
aan ligging, afzetmogelijkheden, bijzondere vakkennis der betrokken
tuinders, mate van voorhanden zijn van arbeidskrachten etc.
De indeling moet dus worden gehanteerd in bodemkundig-technische
zin. Het is onmogelijk op grond van een indeling in een bepaalde klas
se zonder meer een waarde-oordeel over een bepaalde grond uit te spre
ken.
Nadere beschouwing van de geschiktheidsklassen voor fruitteelt.
1. Kleigronden
Klass^a^ In deze klasse zijn samengevat alle kleigronden, die
zonder beperking kunnen worden gebruikt voor vele vormen van fruit
teelt onder glas en in de volle grond.

Klasse_b^_ In deze klasse zijn ondergebracht de kleigronden,die
nog zeer geschikt zijn voor sommige vormen van fruitteelt doch waar
bij enige beperkingen in acht genomen moeten worden. Deze beperkingen
hebben betrekking op de teelt van bepaalde fruitsoorten doch ook op
rassen en onderstammen. Hiernaast zijn in deze klasse ondergebracht
de kleigronden«, die wel geschikt zijn voor elke vorm van fruitteelt
doch, om één of andere bodemkundige redens in iets mindere mate dan
de gronden van klasse a.
Klas£e__c_o_ In deze klasse zijn ondergebracht de kleigronden, die
slechts matig geschikt zijn voor fruitteelt. Bij de gronden van deze
klasse treden reeds grotere beperkingen op ten aanzien van soorten,
rassen en onderstammen. Voor bepaalde fruitsoorten of voor zekere
rassen van een bepaalde fruitsoort kunnen deze gronden nog goed ge
schikt zijn,
Klass_e_d_ In deze klasse zijn ondergebracht de kleigronden, die
slechts zeer matig geschikt zijn voor fruitteelt.
Klass_e_e_i_ In deze klasse zijn ondergebracht de kleigronden, die
als ongeschikt of als slechts zeer matig geschikt voor enkele bedrijfs
vormen worden beschouwd.
2. i\Tiet~kleigronden

Klass_e_aJ_. In deze klasse zijn ondergebracht de zand- en leem
gronden, waarvan mag worden verwacht, dat ze zeer geschikt zijn voor
elke vorm van fruitteelt.. Er wordt echter nogmaals nadrukkelijk op
gewezen, dat deze gronden niet geheel gelijkwaardig worden geacht aan
de kleigronden van klasse a.
Klas£e_bJ_„ In deze klasse zijn ondergebracht de zand- en leem
gronden, die geschikt zijn voor fruitteelt doch waarbij zich enige
beperkingen voordoen, welke van dezelfde aard zijn als bij de klei
gronden van klasse b. aangegeven.
Klasse_c_!_o In deze klasse zijn ondergebracht de zand- en leem
gronden, die slechts matig geschikt zijn voor fruitteelt. Hier treden
grotere beperkingen op t.a.v. soorten, rassen en onderstammen dan bij
klasse b'» Voor zekere rassen van bepaalde fruitsoorten en ook voor
klein fruit kunnen deze gronden nog geschikt zijn.
Kla_sse_d_^_,. In deze klasse zijn ondergebracht de zand- en leem
gronden, welke slechts zeer matig geschikt zijn voor fruitteelt. Deze
gronden zijn zeer beperkt wat betreft soorten, rassen en onderstam
men.
Klass_e_ej_. In deze klasse zijn ondergebracht de zand- en leem
gronden, die voor iedere vorm van fruitteelt slechts zeer weinig of
niet geschikt zijn.
Nadere beschrijving van de geschiktheidsklassen voor groenteteelt
1. Kleigronden
Klasse_ao_ In deze klasse zijn ondergebracht de kleigronden, waar
op groenteteelt, ook de zeer intensieve vormen, zonder voorbehoud
mogelijk is. Op deze gronden kan een uitgebreid sortiment van gewas
sen zeer goed worden geteeld. Door velerlei combinatiemogelijkheden
is een grote variatie van bedrijfsvormen mogelijk. Bovendien zijn de
gronden van deze groep ook geschikt voor het telen van bloembollen
met uitzondering van hyacinthen,
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Klas_se_b__ In deze klasse zijn ondergebracht de kleigronden, die
nog zeer geschikt zijn voor groenteteelt, doch waarbij de mogelijk
heden enigermate beperkt zijn., De beperkingen kunnen betrekking heb
ben op het sortiment van gewassen dat geteeld kan worden, doch ook
op de tijdsduur of de periode van het jaar waarin geteeld kan worden.
In deze klasse zijn ook ondergebracht de kleigronden die wel geschikt
zijn voor verschillende bedrijfstypen en voor een groot sortiment
van gewassen, doch in iets mindere mate dan de gronden van klasse a.
Klass_e_c_c_ In deze klasse zijn ondergebracht de kleigronden, die
over het algemeen slechts beperkt geschikt zijn voor groenteteelt.
Voor bepaalde gewassen zijn deze gronden soms nog zeer geschikt, doch
zij zijn zeer beperkt +=a*v. het bedrijfstype en het sortiment der
gewassen»
Kla_s_se_d_1_ In deze klasse zijn ondergebracht de gronden, die over
het algemeen slechts zeer matig geschikt zijn voor groenteteelt. Voor
bepaalde bedrijfsvormen kunnen zij nog matig geschikt zijn.,
Klasse_eç_ In deze klasse zijn ondergebracht de kleigronden, die
slechts zeer matig of ongeschikt zijn voor groenteteelt»
2. Niet-kleigronden
Kla;ss_e_a_|_,_b_J_,_cj_,_d_[_
In deze klassen zijn ondergebracht
de zand-, leem- en veengronden van West-Noord-Brabant« Voor deze
klassen geldt dezelfde legendabeschrijving als in de overeenkomende
klassen van de kleigronden.
Hierbij zij opgemerkt,dat de zand-, leem- en veengronden over het al
gemeen minder uniform van samenstelling zijn dan de kleigronden. Dit
houdt in, dat door de globale kartering, waarop de classificatie ten
dele berust, de niet-kleigronden van klasse a' en b' meer afwijkingen
van het ideale profiel kunnen vertonen, waardoor zij pla.atselijk min
der geschikt zijn dan de betreffende klasse veronderstelt. Als zoda
nig mogen de gronden van a' en b' als geheel niet volkomen gelijk
waardig worden gesteld aan de kleigronden van klasse a en b , zeer
zeker niet wat betreft de teelt van bloembollen^
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III. BESCHRIJVING VAN DE BODEMGROEPBN DIE IN DE DIVERSE GESCHIKT
HEIDSKLASSEN VOORKOMEN
De geschiktheidsclassificatie van de gronden van de Zuidholland
se Eilanden, Zeeland en West-Noord-Brabant is gebaseerd op bodertikaarten die niet geheel uniform zijn opgenomen» Zo lopen o.a. de onder
scheiden boaemgroepen in de drie gebieden min of meer uiteen. In ver
band hiermede aal van elk gebied afzonderlijk een beschrijving van de
bodemgroepen en hun tuinbouwkundige waardering worden gegeven..
Ac Zuidhollandse Eilanden
Bij de opname en beschrijving' van de bodemverkenningskaarten van
de verschillende eilanden is niet pz-ecies dezelfde legenda aangehou
den»
Voor een meer gedetailleerde beschouwing moge in verband hier
mede worden verwezen naar de rapporten der afzonderlijke eilanden»
Bij de indeling is rekening gehouden mets
le» de zwaarte van de bovengrond?, zware klei met meer dan 45$- l6 mu;
klei; 35-45$ <l6mu» zavel? 25-35$ clómu^ lichte zavels minder dan
25$ < l6 mu;
2e» het kalkgehalte van het profiel?
3e» de
a.
b»
c.

opbouw van het minerale deel van het profiel %
het profiel wordt naar beneden lichter (aflopend profiel)
de granulaire samenstelling blijft vrijwel gelijk
het profiel wordt naar beneden toe zwaarder|

4e» afwijkende ondergrond voornamelijk in de vorm van een bedekt ouder
klei- of veenlandschap, doch eveneens in de vorm van slibarme,
schrale? matig fijnzandige lagen»
De meest voorkomende bodemgroepen, die werden onderscheiden, zijns
Kalkrijke, lichte zavelgronden met een aflopend profiel
Zij vormen gemakkelijk bewerkbare, doch wat slempende gronden.
In het vroege voorjaar zijn ze iets koud? doch daarna snel opwarmend.
Voor groenteteelt zijn deze gronden zeer geschikt. Weliswaar is de
neiging tot slempen en het aanvankelijk wat koud blijven iets bezwaar
lijk, doch door de in de tuinbouw gebruikelijke organische bemestin
gen en door het met zorg kiezen van het tijdstip van grondbewerking,
kan hieraan voor een groot deel worden tegemoet gekomen» Voor de
fruijtt^el^t^nder^l^a^ en in_de_ voll_e grond_ zijn de lichte zavelgron
den zeer geschikt» Waarschijnlijk zal op deze gronden wel iets zwaar
der dienen te worden gemest, doch dit is een, bij intensieve bedrijfs
voering, te verwaarlozen bezwaar.
Steeds meer blijkt, dat de geschiktheid van deze gronden voor de
bloembollenteelt - met uitzondering van hyacinthen - zeer goed is.
Kalkrijke zavelgronden (25-35$ <l6 mu) met aflopend profiel zijn zeer
goed vochthoudende, goed doorlatende gronden» De bewerkbaarheid is
iets minder gemakkelijk dan bij de lichte zavels, doch overigens nog
zeer goed. Van het lichte slempbezwaar, zoals in de vorige groep, is
hier geen sprake»
De geschiktheid voor groenteteelt is zeer goed» Voor fruitteelt
onder_ glas en in_de volle gro_nd_ zijn deze gronden bij uitstek ge
schikt. De meest veeleisende soorten en variëteiten kunnen met succes
worden geteeld.
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In dit opzicht mag deze groep tot de allerbeste van ons land worden
gerekend. Ook de geschiktheid voor de bloembollenteelt is zeer goed.
De groep van de kalkrij_ke_ kleigr£nd_en "("35-45^" <• l6 mu), mei; aflopend
£ro_fiel_ paart eveneens een zeer goede vochthoudendheid aan een goede
doorlatendheid. De bewerkbaarheid is iets minder gunstig dan bij de
voorgaande groep.
De grond is voor intensieve groenteteelt iets te zwaar en vrij
goed tot matig geschikt. De opeenvolging van gewassen in de zomer is
vaak alleen gewaarborgd bij zorgvuldig gieten na het planten»
De grovere: t_eel_ten kunnen met zeer goed gevolg worden beoefend.
Ook aardbe_ien .in_d_e vol.le grond voldoen op deze gronden als regel
zeer goed.
De geschiktheid voor ^rui^t£el_t_onder_gl_a£ loopt van vrij goed
tot zeer goed» De lichtste varianten zijn nog zeer goed, de zwaarde
re zijn merkbaar minder en worden als vrij goed beschouwd.
De geschiktheid voor frui_tte_el_t__in de volle grond is zeer goed. De
bomen tonen? evenals op de zavelgronden^ een optimale ontwikkeling.
Ook deze groep mag tot de "topgronden" va.n ons land worden gerekend..
De groep der zware, kalkrijke kleigronden is voor inie£sieZe__^£.°£nJ.eIL
Jjeelt; minder geschikt, voor de grove vollegrond seultuur matig tot
soms vrij goed geschikt. Ook de frui^tjee^t_onder_glas_ zal hoogstens
met matig succes beoefend kunnen worden.
Fruitteelt_in de volle grond is stellig op deze gronden goed mogelijk.
Bij de lichtste varianten zal de geschiktheid vaak nog wel zeer goed
zijn.
De kaljchoudende^zavel;- £nJkl_e^^ond£n_met_naar beneden gelijkbli_jvende_of iet_s_zwaarder wordende profielen onderscheiden zich in dit ge
bied van de voorgaande gronden door een belangrijk minder goede struc
tuur.
De ondergrond is vrijwel steeds vettig en compact. Heel dikwijls
komen deze gronden voor op een ouder klei-veenlandschap, ondieper dan
1.25 rn. Zij zijn zeer gevoelig voor een goede ontwatering. De boven
grond is dikwijls kalkarm. In de regel liggen deze gronden laag ten
opzichte van de omgeving. Het zijn nogal koude gronden. De geschikt
heid voor groenteteelt en voor fruij;te_elt_onder_jglas is beperkt tot
zeer beperkt.
Pruitt£elt_in de volle grond zal voldoening geven, indien sorti
ment en onderstammen worden aangepast. De geschiktheid is hoogstens
goed? maar in de regel beperkt.
De kalkarme tot kalkhoudende.. zware kleigronden op veen worden geken
merkt door profielen met stugge? in natte toestand zeer vette? matig
kalkhoudende? in de bovengrond meestal kalkarme zware klei.
De mogelijkheden voor groenteteelt zijn zeer beperkt. De ge
schiktheid voor fruij^teel^t_ond£r_g^aj3 is zeer beperkt tot ongeschikt.
Wat betreft fruitte_eTt_in de volle grond kan worden gesteld dat peren
en sommige variëteiten appels in beide gevallen op behoorlijk sterke
onderstam dikwijls nog redelijke resultaten te zien geven. De geschikt
heid is echter beperkt tot zeer beperkt.
De kalkarme, stugge, zware kleigronden? ondiep op veen? hebben zo
geringe tuinbouwkundige mogelijkheden? dat deze zowel voor £roentete_el_t ais fruitteelt als ongeschikt zijn beoordeeld.
De kreekbeddinggronden vormen een groep gronden, die over korte af
stand vrij sterk uiteenlopende eigenschappen vertonen. Zij zijn als
zodanig moeilijk nauwkeurig te beschrijven.
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Kenmerkend voor al deze gronden is hun lage ligging, waardoor ze nog
al koud en als tuinbouwgrond vrij nachtvorstgevoelig zijne Het gehal
te aan organische stof wisselt zeer sterk en varieert van ca 5 tot
3C$. Ook het karakter van de organische stof wisselt zeer sterk, het
loopt uiteen van goede bagger tot rietveenresten» Niet anders is het
met het kalkgehalte, dat varieert van 0 tot ca 20$.
Voor fruitteelt zijn deze gronden meestal ongeschikt? voor
groenteteelt slechts beperkt tot zeer beperkt voor zomergroenteteelt.
Binnen de hierboven beschreven groepen komt nog een aantal af
wijkingen in de normale profielbouw voor.
Wegens het globale karakter van de kaart was het niet mogelijk
deze afwijkingen, die soms zeer belangrijk zijn voor de waardering
van de grond, nader te omgrenzen»
Zo komen gronden voor met reeds ondiep zeer zandige profielen.
Het zand is echter fijn en matig slibhoudend.
Bij de lichte zavelgronden is de watercapaciteit van deze variant
merkbaar minder dan bij de normale groep* In regenarme zomers is de
productiviteit van sommige gewassen, vooral de latere, geringer. Naar
mate de bovengrond zwaarder is wordt dit verschil kleiner, Zo zal een
kleigrond ter dikte van 45 cm op fijn, matig slibhoudend zand, niet
merkbaar minder produceren dan een normaal, minder snel aflopend kleiprofiel» De overgang klei-zand heeft nooit abrupt plaats, doch het
profiel "loopt zeer snel af". Het is niet nodig deze gronden lager
te waarderen dan een normale kleigrond»
De gronden waarin op enige diepte in het profiel, slibarm, matig
fijn zand voorkomt, zijn bij een niet te diepe grondwaterstand nau
welijks minder productief dan de als normaal beschreven gronden. Bij
diepe grondwaterstanden treedt vooral bij de lichte gronden een merk
bare groeivermindering op.
De geschiktheid voor de groenteteelt ligt meestal iets lager dan
bij de diep slibhoudende gronden» De geschiktheid voor de fruitteelt
is duidelijk minder. Men dient zich aan te passen met plantafstand
en cultuurmaatregelen, die gericht zijn op vochtbesparing of water
toediening«
Dit geldt echter nog in veel sterkere mate voor gronden, waarbij
in het profiel los, matig grof zand aanwezig is. De producties blij
ven meer achter naarmate het losse zand hoger voorkomt en de boven
grond lichter is.
Taaie, compacte lagen in het profiel op 60 - 80 cm diepte hebben
een storende invloed op de waterhuishouding en beworteling» De mate,
waarin dit het geval is hangt af van kleine variaties in de aard en
dikte van deze lagen en de wortelactiviteit van het verbouwde gewas.
Een meer gedetailleerde opname zou nodig zijn geweest om deze ver
schillen te kunnen uitkarteren.
Bij sommige gronden is in de ondergrond op verschillende diepte
een ouder klei-veenlandschap aanwezig. De oudere oppervlakken belem
meren ten zeerste een goede waterhuishouding en rüime beworteling»
Voor de groenteteelt zijn de zavelgronden, waarin op een diepte
van 80 cm of meer een sterk stagnerende laag voorkomt als weinig min
der geschikt beoordeeld dan de diepere, open profielen.»
Voor de fr^it_t£el_t_onde_r_g_la£ e.n_i£L de volle grond is de waar
dering echter merkbaar minder en is een indeling hoger dan klasse b
niet verantwoord»
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Komen de stagnerende lagen ondieper dan 80 cm voor, dan is de
geschiktheid voor fruitteelt beperkt tot zeer beperkt en zijn deze
gronden voor de groenteteelt in klasse b, of c. ingedeeld.
In het gebied van de duinzand- en geestgronden is de bodemtoe
stand op korte afstand zeer verschillend. De duinzandgronden op Voorne
zijn gedetailleerd onderzocht. De resultaten zijn weinig geschikt om
volledig in een kort overzicht weer te geven.. Er moge naar de rappor
ten van de verkenningen van Voorne en Goeree en binnenkort naar het
rapport van de detailkartering duinzandgronden Voorne worden verwezen»
Globaal kan worden opgemerkt, dat de mogelijkheden voor de tuin
bouw op het ogenblik vrij beperkt zijn.
De gronden liggen niet op polderpeil en ontvangen een wisselende
hoeveelheid drangwater uit de duinen, 's Winters en in het vroege
voorjaar zijn zij erg nat, 's zomers droog.
De classificatie is onder de gegeven omstandigheden min of meer
een compromis. Het gunstigst kunnen worden gewaardeerd die gronden,
die juist niet al te nat zijn in het voorjaar en niet al te droog in
de zomer en bovendien een behoorlijk dikke humushoudende bovengrond
hebben» Deze gronden komen in dit gebied maar weinig voor.
Het valt direct op, dat de beste gronden voor de groenteteelt in
dit gebied niet tot de topklasse der zeer veelzijdig geschikte gron
den kunnen worden gerekend»
Door het nat blijven in het voorjaar is men aan de late kant
voor primeurs. Omgekeerd zijn de gronden, die in het voorjaar snel
opwarmen in de zomer te droog en voor bladgroente ongeschikt. Waar
beregening van de droge gronden meer en meer ingarig vindt, is het
mogelijk, dat de waardering van deze gronden enigszins moet worden
herzien.
De geschiktheid voor de fruitteelt is overwegend beperkt. Alleen
de gronden met dikke humeuze of dikke slibhoudende bovengronden en
matig diepe zomergrondwaterstand kunnen als vrij goed worden geclas
sificeerd.
Bij een gedeelte der geestgronden treffen we een stagnerende
kleilaag aan in de ondergrond van het profiel. Op verschillende plek
ken zijn hierop rnin of meer heischenige profielen ontwikkeld.
Deze staan bij de tuinders in een zeer kwade reuk en moeten als
beperkt, doch meestal als zeer beperkt geschikt worden gewaardeerd.
Bij de waardering van alle voorgaande gronden is uitgegaan van de
veronderstelling, dat de kwaliteit van giet- en sproeiwater zodanig
zal zijn, dat deze geen belemmering vormt voor tuinbouwgebruik van
de betreffende gronden.
Dit is thans echter door zoutbezwaren of verontreiniging door
afvalwater van bewoningscentra of industrie niet steeds het geval,
B. Zeeland
Aangezien voor de samenstelling van de geschiktheidskaarten is
uitgegaan van bodenikaarten met een verschillende mate van detaille
ring, worden in het volgende de voornaamste eenheden globaal beschre
ven. Voor een meer gedetailleerde beschouwing wordt verwezen naar de
rapporten van de afzonderlijke karteringen.
Als belangrijkste criteria voor de indeling, kunnen de volgende
genoemd worden;
1. De zwaarte van de bovengronds zware klei (>45$<l6 mu)j lichte
klei (35-45$'l6 mu)f zware zavel (25-35$ <l6 mu)j lichte zavel
(• 25$ l6 mu).

2. Het kalkgehalte van het profiele Hierbij is onderscheid gemaakt
tussen geheel kalkrijke profielen (>2à3$ CaCO^), meer of minder
diep kalkloze profielen en geheel kalkloze profielen»
3o De houw van het profiel.
ao Aflopend; het profiel wordt naar beneden lichter
b. Homogeens de granulaire samenstelling blijft vrijwel gelijk
c. In het profiel komen zwaardere lagen voor*
4-. De aard van de ondergronds Hierbij is het voorkomen van slibarm
zand boven ca 80 cm het voornaamste criterium. Daarnaast zijn ook
oudere klei- en/of veenlagen belangrijk.
Evenals voor de Zuidhollandse Eilanden en West-Noord-Brabant is
voor de waardering van alle hierna te bespreken bodemgroepen uitge
gaan van de veronderstelling, dat het "tuinbouwrijp" maken van de
gronden een normale cultuurmaatregel is, dat de kwaliteit van giet
en sproeiwater geen belemmering vormt voor de uitoefening van het
tuinbouwbedrijf')> dat het instellen van een geschikt peil - speciaal
voor de groenteteelt - mogelijk is en dat geen beregening wordt toe
gepast.
De meest voorkomende bodemgroepen, die in Zeeland zijn onder
scheiden, zijns
a. Zeekleigronden
Kal_krij_kj3,_1ichte zavelgronden^ die_ naar_b_ened_en_l^chter^_ do£h_nie_t
binnein_8i0 £m_za_nïig_ worden_( li£ht_zavelig_e s_chorgr_onden][„
Dit zijn zeer gemakkelijk bewerkbare, doch enigszins slempige
gronden, In het vroege voorjaar zijn ze wat koud. De lichtste varian
ten kunnen enigszins droogtegevoelig zijn.. Deze nadelen zullen bij
het tuinbouwrijp maken door een zware organische bemesting vrijwel
worâen weggenomen.
Zij zijn dan ook voor de groenteteelt tot klasse a. gerekend.
Ook voor alle vormen van fruitteelt zijn het zeer geschikte gronden,
al doen zij iets onder voor de wat zwaardere groep van de schorgronden<
Voor de bloembollenteelt blijkt de geschiktheid - met uitzonde
ring van de hyacinthenteelt - eveneens zeer goed.
Kalkrij^j3,_zware_zavel£r£nden,_die_naar bened.en lichter,_d£ch niet
binnen_80 £m_zandi£ wor^d£n_(_zwaarze.v£lig_e j3chor_grondenJc
Deze gronden zijn zeer goed vochthoudend en goed doorlatend. Zij
slempen niet* De bewerkbaarheid is iets minder gemakkelijk dan bij
de lichte zavels, maar is niet aan beperkingen onderhevig.
De geschiktheid voor de groenteteelt is zeer goed. Voor alle
vormen van fruitteelt zijn deze gronden eveneens zeer geschikt. De
groep behoort tot de beste Nederlandse gronden voor deze teelt. Ook
voor de teelt van bloemb£ll_en - met uitzondering van hyacinthen - is
de geschiktheid zeer goed.
kl£i£rond_en,_die_naar bened_en meestal_ lichter,_d och
niet_binnen 80_cm jaandig_w£rden Jlichtkl£iige_ schorgrondenj.
Qua vochthoudendheid en doorlatendheid is deze groep eveneens
zeer goed. De bewerkbaarheid levert echter moeilijkheden op.

Dit is thans veelal een bezwaar.
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Voor de ^njtens3^eve_gTOient_et_e£ljt is de grond iets te zwaar en in
de zomer zullen de gewassen moeilijk aanslaan- Bovendien is de vege
tatieve groei minder sterk dan op de lichtere gronden, wat aan de
kwaliteit van de bladgroente afbreuk doet. De geschiktheid is vrij
goed tot matig te noemen. Voor de groyere^ teelten zijn de gronden als
regel nog zeer geschikt. Aardbeien in de volle grond voldoen zeer
goed.
Voor de fruij^t£elt_ond£r_gl_a_s zijn de lichtste varianten nog
zeer goed^ de zwaardere zijn minder, maar worden nog als goed beschouwd«
Voor de fruitte_elt_in jie_volle grond zijn de gronden van gelijke top
kwaliteit als de zware zavels.
Kallerij_k_e,_zwarG_klj3i_gr°nden^ die naar_be_ne_de_n_m£es_tal_lic hter^ doch
ni_et_bi_nn6n 80_cm z,andig_w_ord_en ^zwa£e_k^lei,-s_cliorgrond_enJc
Deze groep is zowel voor de injtens^eve^ro^ntejtB^ljt als voor de
£r^it_t£e^lt_°ndier_gl_a_si te zwaar„ Voor de £roye_ vo]1l^rondis-gr£enteteelt
is zij matig tot vrij goed geschikt. Fruitteelt_jLn de volle grond is
nog goed mogelijk, al voldoen zwakke onderstammen minder goed. Voor
de fruitteelt is derhalve de klasse b. aangehouden-.
Kal_krij_ke_,_li_cht£ £n_zwar_e_zav£lgr£ndLen,_djLe_naar_ ^bened^en l_ich_ter_
worden_en ^bened_en 50_cm o_ver£aa,n_in ^ud_la_nd.
Deze gronden hebben een profielstoring, die slechts boven 80 cm
voorkomt, indien het een oude kreekrug in de ondergrond betreft. De
storing bestaat dan meestal slechts uit een kalkarmere laag in het
profiel. In de meeste gevallen betreft het echter een zware, oude
poelklei- of kleiplaatondergrond, welke echter meestal eerst omstreeks
1 m onder maaiveld begint op te treden.
Voor de groenteteelt behoeven deze gronden niet minder te worden
beoordeeld dan profielen zonder storing, mits men zeer zorgvuldig
draineert. Zonder goede drainage bestaat er gevaar, dat het profiel
te lang nat blijft. De afwatering is in de betrokken polders altijd
wel zodanig, dat een goede waterafvoer onder alle omstandigheden ge
waarborgd is. Voor de fruitteelt geven deze gronden enige beperking
te zien ten aanzien van diepwortelende gewassen als de druif. Overi
gens zijn het nog goede gronden voor de fruitteelt, mits zeer zorg
vuldig gedraineerd.
Kalkrij_ke grinden mejt een afi,0£endjrofiel^ waarin_b£ve_n_80 cm_zand.
voorkomt_(^ljaatgrondenj.
Deze groep is zeer "bont", wat samenstelling en verspreiding
betreft. De zanddiepte varieert van 80 cm tot boven 30 cm onder maai
veld de bovengrond kan bestaan uit zeer lichte zavel, maar ook uit
zware kleij het zand kan variëren van fijn, met een gehalte afslibbaar tot ca Qfo, tot matig grof met een gehalte afslibbaar van minder
dan 3$.
Een bijkomend bezwaar is, dat de verschillen in de ondergrond op
korte afstand vaak zeer groot zijn, zodat bovengenoemde uitersten el
kaar ook inderdaad zeer frequent afwisselen. Een exacte voorstelling
is op de gebruikte schaal dan ook ten enenmale onmogelijk.
Maatgevend is voor de gehele groep, dat de gronden in meerdere
of mindere mate aan verdroging kunnen -lijden. Daarom zijn deze bonte
complexen, met enkele uitzonderingen, zowel voor de groente- als voor
de_fruitteelt_ tot de middenklasse gerekend, ofschoon bij gedetailleerd
onderzoek stukken worden gevonden, waar de bodemgesteldheid zodanig
is, dat vestiging van een bedrijf zeker mogelijk geacht moet worden.
Daarnaast worden dan echter gebieden gevonden, die hoogstens zeer
matig genoemd kunnen worden.
In het algemeen zal echter vestiging van tuinbouwbedrijven op
deze gronden geen aanbeveling verdienen.
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Kreekbeddinggronden
Deze gronden vertonen zeer uiteenlopende eigenschappen. Zij heb
ben hun lage ligging gemeen, waardoor zij vrij tot zeer koud en dus
laat zijn. Ook zijn zij gevoelig voor nachtvorst, hoewel die slechts
weinig voorkomt. Gehalte en aard van de organische stof lopen sterk
uiteen, evenals de zwaarte. Gewoonlijk zijn de kreekbeddingen zeer
kalkrijk.
Een extra bezwaar is, dat bijna al deze gronden zout zijn.
Dit is dan ook de voornaamste reden, waarom zij zowel voor £ro_enteals voor fruitteelt tot de laagste klasse zijn gerekend.
Li£h1^zav£l^g^,_t£t_mjLnj3t^ns J50_cm kalkloze kr£ekruggr£nd_en.
De bovengrond van deze groep bevat 10-25^ <l6 mu en vrijwel geen
kalk. De ondergrond wordt met toenemende diepte lichter en kalkhoudend en is vaak op ca 80 cm zandig en kalkrijk. In de diepere onder
grond ontbreekt het veen meestal. De ligging t.o.v, het grondwater
is hoog.
Deze gronden zijn in het voorjaar vrij vroeg droog. In verband
met de slempigheid is een goede bemesting (stalmest en kalk) zeer
noodzakelijk. De bewerkbaarheid is goed. Het zijn geschikte gronden
voor de „teelt van vroege groente. Door de hoge ligging is de opeen
volging van gewassen alleen gewaarborgd bij zorgvuldig gieten. De ge
schiktheid voor de groenteteelt is goed genoemd.
In verband met de profielopbouw is de geschiktheid voor de
fruitteelt iets minder. In de middenklasse behoort deze groep echter
tot het betere deel.
Zavelig_e_2_ tot_ minst_ens_50 £m_kalkloze_ kreekrug£rond_en..
Deze groep komt in profielopbouw overeen met de voorgaande. De
bovengrond bevat 25-35^ <l6 mu en is kalkloos. Naar beneden wordt
het profiel geleidelijk lichter en kalkrijk. Zand wordt meestal eerst
beneden 80 cm aangetroffen.
Voor de groenteteelt zijn deze gronden minder geschikt dan de
voorgaande èroep. Zij zijn kouder en ook moeilijker bewerkbaar.. De
geschiktheid voor de fruitteelt ligt eveneens in de middenklasse.
_ZafVeilig_e_t£t_liLchtkleii_ge_,_t£t_mjlnstens_ 5p_cm kaJJcl_0£e_overg^ngs^
gronden.
Deze profielen zijn homogeen of worden geleidelijk zwaarder en
soms kalkhoudend met toenemende diepte. Op ca 1 m diepte komt vaak
kalkloze, zware klei voor.
Door hun ligging op de overgang van hoog (kreekruggen) naar laag
(poelgronden) zijn deze gronden in het voorjaar vrij lang nat en
koud. De zwaarte maakt de bewerking vrij moeilijk. Voor de £r£enteteel_t is het derhalve een matig geschikte grond.
De zwaardere ondergrond maakt, dat deze groep eveneens slechts
matig geschikt is voor de fruitteelt.
Poelgronden
Dit zijn kalkloze, soms op enige diepte kalkhoudende, zware
kleigronden met een iets lichtere bovengrond. In de ondergrond komt
op wisselende diepte veen voor.
Bij een egale ligging en goede waterbeheersing zijn deze gron
den nog geschikt voor de koolteelt. Daarom zijn deze gronden voor de
groenteteelt nog als d. geclassificeerd.
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De mogelijkheden voor fruitteelten de volle grond zijn beperkt tot
peren en sommige appelrassen, in beide gevallen op sterke onderstam
men. De geschiktheid is dus ook zeer matig.
Een belangrijk deel van de poelgronden heeft ten gevolge van
moernering (veengraven) een zeer ongelijke ligging, gepaard gaande
met een ongunstige waterhuishouding. De gemoerde poelgronden zijn
daarom, zowel voor de groenteteelt als voor de fruitteelt tot de
slechtste klasse gerekend»
Kleiplaatgronden
De bouwvoor van deze groep gronden bestaat uit een (sterk) sleropige, kalkloze zavel (25-35$ <ló nu). Daaronder wordt het profiel snel
zwaarder (> 35$ <l6 nu). Dit is de z.g. kleiplaat, waaraan de groep
zijn naam ontleent. De dikte van deze kleilaag bedraagt 30aó0 era.
Daaronder wordt het profiel veel lichter, meestal lichtzavelig en kalkrijk. De ligging is meestal hoog tot vrij hoog.
Voor de groenteteelt zijn deze gronden slechts matig tot zeer ma
tig geschikte Door de kleilaag en de kalkloze bouwvoor slempen deze
gronden zeer sterk. Ze zijn daardoor koud en laat. Door de vrij zware
bovengrond is de bewerkbaarheid bovendien allesbehalve ideaal.
De geschiktheid voor de fruitteelt is afhankelijk van de dikte
en de zwaarte van de storende kleilaag. Dunne, ondiep voorkomende klei
lagen worden nog wel doorworteld en kunnen doorgespit worden, al zal
de jeugdgroei door de ongunstige physische eigenschappen van de bovertgrond moeilijk zijn.
De lichtere en dunnere kleiplaten van het centrale deel van
Zuid-Beveland zijn daarom tot klasse c. gerekend^ de zware en stugge
kleiplaatgronden van o.a. Walcheren en de Zak van Zuid-Beveland zijn
veel minder goed.
Kalkrijke en_oppervlakkig kalkarme kreekruggronden
Deze gronden hebben een profiel, dat met toenemende diepte lich
ter wordt. Zij zijn vanaf de oppervlakte kalkrijk of hebben een kalk
arme tot kalkloze bouwvoor. Zij liggen grotendeels als ruggen in het
terrein en hebben diepe grondwaterstanden.
Deze gronden vertonen veel overeenkomst met de kalkrijke schorgronden, maar hebben als regel een minder gunstige waterhuishouding.
Daardoor zijn vooral de gronden met een lichtzavelige bovengrond nogal
droog. De minder gunstige kalktoestand van een deel van deze gronden
maakt, dat zij wat sterker slempen dan de overeenkomstige schorgronden.
Zij blijven daardoor langer koud dan deze. Zowel voor gr£ente- als
voor fruitteelt zijn deze lichtzavelige kreekruggronden dan ook wat
lager gewaardeerd dan de overeenkomstige schorgronden.
De grotere aaneengesloten complexen zavelige kreekruggronden
zijn gelijk gesteld met de schorgronden. De smalle ruggen tussen de
poelgrondcomplexen zijn - voor zover mogelijk, in verband met de
schaal, nog op de kaart aangegeven - een klasse lager geplaatst in
verband met hun minder gunstige waterhuishouding.,
b,. Duinzandgronden
Duinzanden
Deze woeste gronden, die alleen in de "Kop" van Schouwen een
belangrijke oppervlakte innemen, zijn voor elke vorm van tuinbouw on
geschikt, als gevolg van droogte en humus-armoede.
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Droge duinzandcultuurgronden
Deze gronden liggen niet op polderpeil on zijn dus voor hun pro
ductievermogen afhankelijk van het drangwater en de neerslag. Bij
deze groep is de zomergrondwaterstand dusdanig, dat van een geschikt
zijn voor enige vorm van tuinbouw maar nauwelijks gesproken kan wor
den»
Vochtige tot natte duinzandcultuurgronden
Ook deze gronden liggen niet op polderpeil. Zij ontvangen een
wisselende hoeveelheid drangwater. Zij zijn in het voorjaar vrij nat
en daardoor aan de late kant» De gronden, die nog juist wel snel op
warmen zijn daarentegen in de zomer weer te droog.
De gronden met een diep humeus profiel en juist niet te droog in de
zomer, zijn nog het meest geschikt voor de groenteteelt»
Voor de fruitteelt zijn alleen de diep humeuze profielen tot de
middenklasse gerekend. De rest is slechts beperkt geschikte
Co Pleistocene zandgronden
Lichthumeuze, droge dekzandgronden
Deze gronden liggen merendeels als vrij hoge ruggen in het land
schap. Het humusgehalte van de bovengrond is niet hoog, gemiddeld
ca 2i$> en de dikte van de humeuze laag varieert van 35 "tot Ga 70 cm,
gemiddeld ca 50 cm»
Deze gronden zijn geclassificeerd volgens de indeling van de
niet-kleigronden, zoals dat ook voor de provincie Noord-Brabant is
geschied. Zij zijn voor de groenteteelt wel vroeg, maar in de zomer
veel te droog. Ook voor de fruitteelt zijn zij te droog. Voor beide
vormen van tuinbouw is de classificatie d'.
Matig humeuze, vochtige dekzandgronden
Deze groep heeft een matig humeus dek ter dikte van 30 tot 60 cm
op een gebleekte, vuilgrijze ondergrond van fijn zand.
In het algemeen zijn deze gronden redelijk tot vrij goed voor
de groenteteelt; voor de fruitteelt zijn zij minder geschikt en gere
kend tot de middenklasse.
d. Gebroken gronden
Op de overgang van de zeeklei-naar de zandgronden, zowel de
duinen als de pleistocene zandgronden, komt een strook gronden voor,
die bestaat uit een mengsel van zand en zeeklei; soms zijn deze ont
staan door overslibbing van zandgronden, soms door overstuiving van
kleigronden, soms is ook de grondbewerking oorzask van de vermenging.
In het algemeen zijn de stroken gebroken grond vrij smal en zeer on
regelmatig van opbouw» Kalkrijke gronden met een geringe zandbijmenging wisselen af met kalkloze gronden met een aanzienlijk percentage
zand en een betonstructuur.
In verband met de grote onregelmatigheid zijn de gebroken gron
den zowel voor de groente- als voor de fruitteelt tot klasse c. ge
rekend. Enkele stroken van overwegend minder goede samenstelling zijn
in klasse d. of e, gebracht.
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Binnen de besproken groepen komen nog afwijkingen voor, die in
verband met de schaal van de kaart niet konden worden afgebeeld. Soms
zijn deze zeer belangrijk voor de waardering van de grond in verband
met de tuinbouw. Hiervoor wordt naar meer gedetailleerde kaarten,
voor zover aanwezig, verwezen.
C. West-Noord-Brabant
De kleigronden
In klasse a. zijn geclassificeerd;
1 o Zavel^ige_en li£hte_zeekleigronden,
Het profiel van deze gronden bestaat uit zandige, grijsbruine,
lichte klei of zavel, die in de ondergrond, veelal beneden 100 cm,
overgaat in slibhoudend zand.
Het klei- en zaveldek heeft een percentage <16 mu, dat varieert
van 15 tot 35i° en is fijnzandiger dan de Zeeuwse kleien. Hierdoor
mag het waterhoudend vermogen van deze gronden groot genoemd worden.
Door deze grote watercapaciteit is men in staat diep te ontwateren,
zonder dat dit verdroging van de gewassen ten gevolge heeft. Deze
eigenschap maakt ook een goede bodemluchthuishouding mogelijk.
Het zeer regelmatige en diepe kleiprofiel met een goede water
en luchthuishouding en een grote natuurlijke voedselrijkdom, maken
deze gronden tot de meest ideale fruitteeltgronden van ons land. Dit
geldt zowel voor frui^tt£el_t_on.de_r_gl_as_ als _in_de_ volle grondU Bij
een enigszins humeuze bovengrond zijn deze gronden tevens zeer ge
schikt voor groenteteelt.
2. Zavel_igie_en lichte rivierkleigronden.
Het profiel van deze gronden bestaat overwegend uit een dek van
ongeveer 100 cm bruine klei rustend op zand. Het kleidek wordt veelal
van boven naar beneden regelmatig zandiger of wel lichter. De zandondergrond is over het algemeen vrij grof. De kleigrond langs het
oude Maasje, waarschijnlijk onder invloed van de zee afgezet, heeft
een veel fijnzandiger ondergrond. Het zand, dat in het kleidek voor
komt, is ook minder grof.
De kleigronden met een zeer grofzandige ondergrond, die slechts
plaatselijk en voornamelijk in de binnenbochten der rivieren voorko
men, hebben voor agrarisch gebruik soms tweeërlei bezwaar. Bij hoge
rivierwaterstand zullen deze gronden vaak veel kwel vertonen» Dit
heeft voor de gewassen periodiek een te natte bovengrond ten gevolge.
Omgekeerd zal bij een wat lage grondwaterstand het profiel te droog
worden, waardoor een goede vochtvoorziening der gewassen in gevaar
kan komen. Het percentage gronden met een zeer grove zandondergrond
is in het hier betreffende gebied echter zeer gering. Afgezien van
de gronden met een zeer grove zandondergrond zijn de lichte rivier
kleigronden bij een juiste grondwaterstand zeer geschikt voor fruitteeljt. Voor groenteteelt is de bovengrond 's zomers veelal te stug
en te droog om ze tot de ideale gronden van klasse a. te rekenen.
Voor groenteteelt zijn deze gronden ondergebracht in klasse b.
In klasse b. zijn geclassificeerd;
1. _Zav_elig_e_e_n l_i£hjte_ze_ekle_igr_ond_en £P_za.nd _of_ve_en0
Plaatselijk komen in het zeekleigebied smalle stroken grond voor,
bestaande uit een dunner of dikker licht klei- of zaveldek rustend
op zand of veen.

- 17 -

Het onderliggende zandlandschap heeft een sterk golvend reliëf. In
de laagten van dit zandlandschap heeft plaatselijk vóór de kleiafzetting veenvorming plaatsgehad. Bij onderzoek blijkt, dat onder het
klei- of zaveldek, dat een dikte van 50 tot 100 cm heeft, afwisselend
zand en veen voorkomt. Slechts bij intensievere kartering zou klei
op zand en klei op veen apart zijn aan te geven. De tuinbouwgeschiktheid van deze gronden varieert met de dikte van het klei- of zavel
dek. De klei-op-veengronden zijn voor fruitteelt minder geschikt.Waar
het kleidek rust op zand zijn deze gronden bij een goede grondwater
stand zeer geschikt voor fruitteelt. De gronden met een dikker kleiof zaveldek op veen, b.v. 70 cm en de gronden met een klei- of zaveldek op zand zijn tevens zeer geschikt voor groenteteelt. Aangezien
bij deze gronden naast goede ook minder geschikte profielen voorko
men, zijn ze zowel voor groente- als voor fruitteelt ondergebracht
in klasse b.
2. Middelzwar^ zeekleigronden.
Het profiel van deze gronden bestaat uit een kleidek van 100 cm
of meer, rustend op slibhoudend zand of zand.
Het gehalte <16 mu van de bovengrond varieert van ongeveer
35-6öfo, De meeste profielen worden van boven naar beneden regelmatig
lichter, zodat een goede waterbeweging in de grond mogelijk is.
Voor fruittjsel_t_in _de_0£en gr_ond zijn deze gronden zeer geschikt.
Daarbij moet echter enig voorbehoud worden gemaakt voor enkele fruitsoorten, rassen en onderstammen. Voor groenteteelt zijn ze minder ge
schikt wegens de te zware bovengrond.
3. £aZejy-£Le_eîI lichte rivierkleigronden.
Deze groep valt voor fruitteelt in klasse a. en is daar als zo
danig beschreven.
4. Mddelzwar£ £ivierkleigronden»
Het profiel van deze wat lager gelegen, zwaardere kleigronden
bestaat uit een kleidek van 100 cm of meer rustend op zand. Het zand
dat in het kleidek voorkomt en ook de zandondergrond is veelal minder
grof dan in de lichte rivierkleigronden. De waterbeweging is in deze
dichtere kleigronden langzamer, zodat wegzakken van overtollig water
en vochtopstijging uit de ondergrond traag verloopt. Hierdoor worden
hogere eisen gesteld aan een juiste vochtvoorziening der gewassen.
Vaar deze gronden voldoende diep ontwaterd worden, zijn ze wel ge
schikt voor fruitteelt, doch zwakkere soorten zijn, gezien ervaringen
elders, hier minder op hun plaats. Voor groenteteelt zijn deze gron
den veel te zwaar,
In klasse c. komen voor;
1. Mddelzware_ zeekleigronden.
Deze groep valt voor fruitteelt in klasse b. en is als zodanig
aldaar reeds beschreven.
2. Md_d£l_zwar<3 z_e£kl_eigronde_n_o£ £a£d_of veen.
Het profiel van deze gronden bestaat uit een kleidek ter dikte
van 50 tot 100 cm, rustend op zand of veen. De zwaarte en de aard
van het kleidek komt overeen met de boven reeds beschreven middelzwa
re zeekleigronden.
Waar het kleidek op veen rust is de grond vrij nat en ongeschikt
voor fruitteelt. Waar het kleidek op zand ligt zijn deze grenden wel
geschikt voor fruitteelt, doch wegens de zwaardere bovengrond met
enig voorbehoud t.a.v. bepaalde fruitsoorten, rassen en onderstammen.
Voor groenteteelt is de bovengrond te zwaar.
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3» Zware rivierkl_eigronden.
Het profiel van deze gronden bestaat uit een kleidek ter dikte
van 100 cm of meer rustend op zand. De klei bestaat uit zware? grijze
of grijsbruine klei waarin plaatselijk veel roestverschijnselen voor
komen. Het zijn zware, over het algemeen vrij natte gronden welke
slechts zeer matig geschikt zijn voor fruitteelt. De hogere, drogere
gedeelten lenen zich nog wel voor enkele sterke appel- en perenrassen.
Voor groenteteelt zijn deze gronden ongeschikt.
In klasse d, komen voor?
1. Dun dek van jaware z.ee^klej. op_veen,_soms op_zand.
Het profiel van deze gronden bestaat uit een kleidek ter dikte
van 30 tot 70 cm veelal rustend op veen, soms op zand. De klei is
grijsblauw van kleur en heeft een gehalte <l6 mu van 6jfo of meer.
Het zijn zeer natte, zware gronden die voor tuinbouw weinig of
niet geschikt zijn.
2. Mid_do_lzwar_e rivierkleigronden.
Deze groep valt voor fruitteelt in klasse b
aldaar reeds beschreven.

en is als zodanig

3. Zwar£ rivierkleigronden.
Deze groep valt voor fruitteelt in klasse c. en is als zodanig
aldaar reeds beschreven.
In klasse e, komt voors
I. Dun clek zware_ z_ee_klei op_veen,_soms_ op_zand_t
Deze groep valt voor groenteteelt in klasse d. en is als zodanig
reeds beschreven bij de gronden van klasse d.
De nie t-kleigrond en
In klasse a' komen voor:
1. Mati£~humeuze_ jan^humeuze^ vo£h^ige_zan^grond£n_met__bi_jrnengi_ïig; van
slib_in ile_b£vengrond.
Dit zijn zwarte zandgronden met een meer of minder humeus, slibhoudend dek ter dikte van 40 tot 80 cm. Het humeuze dek is niet al
leen in de bouwvoor, doch veelal in zijn gehele dikte waarneembaar
slibhoudend. Naar schatting bedraagt het gehalte <±6 mu meestal 7-12$
en soms zelfs meer.
De gronden van deze groep komen voor langs de rand van het zee
kleigebied en liggen ten opzichte van de zeeklei over het algemeen
hoog. Overigens vertonen deze gronden, als een opduikend zandland
schap langs het zeekleigebied, een vrij sterk golvend reliëf, waar
door afwisselend hoger en lager gelegen gronden voorkomen. Dit gaat
gepaard met een meerdere of mindere vochtigheid van het bodemprofiel.
Het slibgehalte neemt vanaf het kleigebied landinwaarts af, met uit
zondering van enkele geulen waarin en waarlangs tot ver in het zand
landschap meer slib is afgezet. Plaatselijk komen hogere plekken voor
met nagenoeg geen slib.
Boven omschreven eigenschappen, nl. de meerdere of mindere voch
tigheid, het wisselend slibgehalte en de meerdere of mindere mate van
humositeit, maken dat de geschiktheid voor de tuinbouw van deze gron
den nogal varieert.
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Voor tuinbouw in het algemeen is een grote oppervlakte van deze gron
den zeer geschikt, doch door de variatie van het profiel op korte af
stand moet bij in gebruikname voor tuinbouw, de nodige voorzichtig
heid in acht genomen worden.
De hogere, doch voldoend vochtige gronden van deze groep, zijn,
mits ze een behoorlijk percentage slib bevatten, zeer geschikt voor
fruitteelt. Een goede waterbeheersing is hierbij van zeer grote be
tekenis. De lagere gronden van deze groep zijn zeer geschikt voor
groenteteelt op voorwaarde, dat ze voldoende humus bevatten en niet
al te vochtig zijn.
Hoewel een grote oppervlakte van deze gronden goede fruitteeltgronden zijn genoemd, mogen ze niet geheel op één lijn gesteld worden
met de goede zavel--en zeekleigronden.
2. Humeuz£ vochtige zandgronden.
Het profiel van deze gronden bestaat uit een grijszwart tot
zwart gekleurd, goed humeus dek ter dikte van 50-80, soms 100 cm,
rustend op gebleekt zand. Deze gronden liggen over het algemeen vlak
en hebben veelal een vrij stabiele grondwaterstand.
Voor groenteteelt zijn het overwegend zeer geschikte gronden,
doch voor fruitteelt zijn ze veelal wat vochtig en te licht, d.w.z.
dat ze niet voldoende slib bevatten.
Waar deze gronden liggen langs een laaggelegen gebied, waar
beekbezinking of lemig materiaal is afgezet, hebben ze veelal een
lichte bijmenging van slib gekregen. Dit verhoogt hun geschiktheid
voor fruitteelt aanmerkelijk. Klein fruit is op al deze gronden uit
stekend op zijn plaats.
3• Humeuze_ tot ^e£r_hume_u_ze_2_ vooht_ig_e_t£t_na.tt_e_zandgrond_en_met_biij^_
menging van rivierslib.
Het profiel van deze gronden bestaat uit een 60-100 cm dikke,
zwarte, humeuze bovengrond rustend op gebleekt zando Bij profielen
met een zwarte bovengrond van ongeveer 100 cm is de ondergrond soms
venig. In de bovenste 40 à 50 cm komt slibbijmenging voor, terwijl de
diepzwarte gronden ook vaak in de ondergrond slibhoudend zijn« Deze
gronden zijn bij voldoende drainage uitstekende groentegronden. Voor
- fruitteelt zijn ze door hun groot vochthoudend vermogen over het al
gemeen te nat.
4» Bruine^ vochtige^ 2jO£S£l£omh£udend<e zandgronden.
Het profiel van deze gronden bestaat uit een dik, bruin lemig
zanddek van soms 100 cm of meer, rustend op gebleekt zand. Naast
zeer lemige profiolen komen ook plaatselijk gronden voor welke zandi
ger zijn of zandlagen in het profiel bevatten. De profielen met het
hoogste percentage leem en het dikste leemdek zijn het meest -geschikt
voor fruitteelt. Verschillende percelen zijn zelfs zeer geschikt,
doch voor de groep in zijn geheel moet enig voorbehoud gemaakt worden.
Voor zover deze gronden tevens een humeuze bovengrond bezitten, zijn
vooral de lagere percelen ook geschikt voor groenteteelt. De hogere
gronden van de groep zijn voor groenteteelt wat droog en het humusgehalte van de bovengrond is veelal te gering,.
In klasse b' komen voor?
1. Humeuze_,_voch'1ige_ zandgronden.
Deze groep valt voor groenteteelt in klasse a' en is als zodanig
aldaar reeds beschreven.
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2. Humeuze_ tot_ zeor_hum£uz_ej_ v^°c_ht_ig6_t£t_n^att_e_zan^gr^onde_n_rri£t_bi.j2.
menging van rivierslib,
Deze groep valt voor groenteteelt in klasse a' en is als zodanig
aldaar reeds beschreven*
3o Gebroken gronden,
Op de overgang van de zandgronden naar het zeeklei- zowel als
naar het rivierkleigebied, komen stroken grond voor die een boven
grond hebben, bestaande uit een mengsel van zand en klei. Deze gron
den, gebroken gronden genoemd, hebben een profiel, bestaande uit 40
tot 60 cm bruin, kleiig zand, rustend op gebleekt zand. Soms is ook
de ondergrond slibhoudend en plaatselijk komen in het profiel veenlaagjes of zwaardere kleilenzen voor. De hoogteligging en ook de
vochtigheidstoestand van de gebroken gronden is, vooral bij smalle
stroken, vrij onregelmatig te noemen. De bredere stroken hebben een
minder sterk golvend relief en een regelmatiger vochtigheidstoestand,
hetgeen hun geschiktheid voor tuinbouw zeer ten goede komt. De diep
slibhoudende profielen, die voldoende droog liggen, zijn zeer ge
schikte fruitteeltgronden. De wat vochtiger typen lenen zich meer
voor groenteteelt. Door het vrij onregelmatig karakter van de gebro
ken gronden zijn ze ondergebracht in klasse b'.
4. Bruine^ mati£ voc_ht_ig_e__en droger e_, __l_oess1ee mh oud end e zandgronden.

Het profiel van deze gronden bestaat uit een vrij dik, bruin,
lemig zanddek van soms lOO cm of dikker, rustend op bruin zand. Het
zijn hooggelegen, vrij droge gronden. Het vochthoudend vermogen is,
evenals de natuurlijke voedselrijkdom, groter dan van zandgronden
zonder leem. Voor fruitteelt zijn de gronden met een dik, lemig zand
dek en het hoogste percentage leem, het meest geschikt. Gronden van
deze groep met een dunner lemig dek of geringer percentage lemig ma
teriaal zijn voor fruitteelt overwegend periodiek wat droog.
Voor groenteteelt zijn de meeste gronden van deze groep wel ge
schikt, doch 's zomers vaak wat droog. De oorzaak hiervan is de hoge
ligging en het vrij geringe percentage humus van de bovengrond waar
door de bouwvoor 's zomers onvoldoende vocht bevat.
5° Bruine_2_

_lo£S£l£omhou_dende_ z_and£rond_en

Deze groep valt voor fruitteelt in klasse a' en is als zodanig
aldaar reeds beschreven.
6. Bruine^ natte_, loessleemhoudende zandgronden.
Het profiel van deze gronden vertoont veel overeenkomst met het
profiel van de vochtige, lemige zandgronden. De ondergrond is echter
steeds gebleekt en plaatselijk komen hierin nog dichte leemlagen voor,
welke stagnerend kunnen werken op de waterbeweging in de grond. De
gronden van deze groep zijn over het algemeen zeer nat, waarschijn
lijk als gevolg van drangwater uit de Drunense duinen. Bij voldoende
drooglegging en breken van eventueel voorkomende, dichte leemlagen
zijn het goede fruitteeltgronden. Onder dezelfde voorwaarde zijn ze
tevens geschikt voor groenteteelt.
7« Z,e£.aä.rie_v®.e^£0£.(i£.n_m®.'''_^i.d£le£^iriS. Xa*L a.and_6n klei.
De gronden van deze groep hebben voor het grootste deel een
goed veraarde veenbovengrond, vermengd met zand en slib. De boven
grond met het onderliggende, onveraarde veen hebben samen een dikte
van 50 tot 100 cm en rusten op gebleekt zand.
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Het zijn vochtige gronden die over het algemeen bijzonder goed
geschikt zijn voor zomergroenteteelt.. Plaatselijk ontbreekt de zandbijmenging in de bovengrond, terwijl het veen hier minder of niet
veraard is. Deze gronden zijn weinig of niet geschikt voor groente
teelt» Ook komen plaatselijk in het profiel kleilenzen voor, hetgeen
de waterbeweging in de grond ernstig kan stagneren. Deze gronden zijn
voor groenteteelt ook aanmerkelijk minder geschikt. Door het voorko
men van bovenbeschreven afwijkende profielen zijn de veraarde veen
gronden voor groenteteelt niet in klasse a', doch in klasse b' inge
deeld. Voor fruitteelt zijn al deze gronden minder of ongeschikt.
In klasse c' komen voors
1. Majtig. hume u.ze_,_vochti_ge_ zandgr£nden»
De gronden welke tot deze groep behoren zijn zandgronden met een
matig humeus dek ter dikte van 30-60 cm rustend op een gebleekte tot
geelbruine zandondergrond. Het zijn over het algemeen gronden met een
zwak golvend reliëf, waardoor nattere naast drogere gedeelten voorko
men. Het humusgehalte en de dikte van het humeuze dek schommelt eni
germate zodat de tuinbouwkundige waarde van deze gronden varieert.
De vochtcapaciteit is echter niet van die aard dat een goede vochtvoorziening van de gewassen steeds gewaarborgd is. Men moet er reke
ning mee houden, dat bepaalde gewassen op deze gronden periodiek
droogteverschijnselen zullen vertonen. In natte perioden zal plaatse
lijk wateroverlast ontstaan.
De tuinbouwkundige waarde van de bodemtypen van deze groep mag,
met uitzondering van enkele zeer goede varianten, niet hoog geacht
worden. Voor groenteteelt is de vochtcapaciteit over het algemeen on
voldoende, vooral ook als men denkt aan teelt onder glas. Fruitteelt
eist eveneens gronden met een groot vochthoudend vermogen, waardoor
diepe ontwatering mogelijk is, terwijl 's zomers toch voldoende vocht
aanwezig is. De teelt van zacht fruit als aardbeien en bessen, zal
op deze gronden met een vrij grote kans van slagen kunnen geschieden.
Door hun geschiktheid voor enkele gewassen en hun zeer beperkte
geschiktheid voor tuinbouw in het algemeen, zijn deze gronden onder
gebracht in klasse c'.
2. Bruinej_ matig_
leembijmenging,

ve£lal_m£t_lichte_

Het zijn nagenoeg allemaal oude bouwlandgronden, gelegen bij
dorpen in de omgeving van gebieden met een of andere vorm van leemafzetting. Het profiel bestaut uit licht tot matig humeus, bruin
zand met in de bovengrond en soms tot op wat grotere diepte, een
lichte slibbijmenging. Al deze gronden liggen hoog ten opzichte van
hun omgeving en veelal ver boven het grondwater. De slibbijmenging
van deze zandgronden is over het algemeen zo gering, dat het vocht
houdend vermogen voor vele tuinbouwgewassen onvoldoende is. Sommige
vormen van fruitteelt kunnen met enig succes beoefend worden.
3. Bruine^ natte_ tcrt Z.0£.^Li^£.e_zâ.nâ.ë£.0il^£ni.
slib,

Z.a21

Het profiel bestaat uit een bruine, licht humeuze, zandige bo
vengrond, met lichte bijmenging van slib, rustend op een gebleekte
zandondergrond. Hetgeen hierboven onder 2 is gezegd over de matig
humeuze, vochtige zandgronden betreffende topografie en vochtigheids
toestand van het profiel geldt ook voor deze gronden. De tuinbouw
kundige geschiktheid komt eveneens overeen met de matig humeuze,
vochtige zandgronden,
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4- Bruiné

matig vo£hjiige_^£^.J^£0g.ex A0®.ss1e_e mhoudend e_ zandgronden.

Deze groep valt voor fruitteelt in klasse b' en is als zodanig
hierboven beschreven,,
5 » Beekdalgronden„
Laagten in het zandlandschap en smalle stroken langs beken zijn
in de loop der tijden vaak volgegroeid met veen. De aard en samen
stelling van het venig materiaal is van plaats tot plaats verschil
lend en de dikte van het veenpakket wisselt eveneens sterko De veenstroken zijn veelal afgewisseld door zandopduikingen< Nagenoeg overal
heeft bijmenging met zand en slib plaatsgehad. Door ontginning of
anderszins is het veen soms afgedekt door zand„ Hieruit moge blijken,
dat het bodemprofiel op korte afstand sterk wisselt;, zodat het niet
doenlijk is een gemiddeld profiel van deze gronden weer te geven.
Door de grote verscheidenheid van profielen op korte afstand en
door de periodieke wateroverlast hebben deze laaggelegen gronden over
het algemeen een geringe tuinbouwkundige waarde. Slechts plaatselijk
komen bij deze groep kleine complexen gronden voor, die een dusdanige
menging van veen,, zand en slib hebben, dat zij zeer geschikt zijn
voor groenteteelt. Het uitzondering van aardbeien en eventueel bessen
zijn deze gronden voor fruitteelt periodiek te nat en als zodanig
weinig of niet geschikt.
In klasse d' en e' komen nog voors
Humusarmet droge zandgronden; humu^arme,jiroge_en nattfe zandgronden^
lichthumeu£ex X.°£.htige_en drog£ £andgrond_en| matig humeuze, droge
£a^£r£nÉ.eü £n_w£inig veraard e_V£engr°nd £ft_M£t_e en_d un_kleiâg veenof_venig_kleid£k_
Deze bodemgroepen zijn voor tuinbouw van geringe betekenis.
Voor beschrijving van deze gronden wordt verwezen naar het rapport>
behorende bij de Globale Overzichts- en Tuinbouwkaart van Noord-Brabant.
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IV« DE GESCHIKTHEID VOOR DE BLOEMBOLLENTEELT
Inleiding
De bloembollenteelt wordt in het Deltagebied slechts in beperk
te mate beoefend„ De beoordeling in hoeverre de gronden voor deze tak
van bedrijf geschikt zijn, berust dus slechts op een beperkte ervaring
binnen het gebied zelf, voor een belangrijk deel echter op elders op
gedane ervaringen.
Op een bloembollenbedrijf kunnen worden aangetroffen hyacinthen,
tulpen, narcissen, crocussen en het zg. bijgoed.
Hyacinthen en tulpen vormen de "pijlers" van het bedrijf. In het bij
zonder hyacinthen stellen speciale eisen aan het bodemprofiel zowel
naar textuur en opbouw als naar vochtvoorzieningj slechts kalkrijke
zandgronden met een zeer constante waterhuishouding voldoen aan deze
eisen. Voor de teelt van tulpen en het zg. bijgoed zijn in de diverse
streken van het Deltagebied vrij grote oppervlakten geschikte gronden
aanwezig.
Zuidholland se Eilanden
Gronden, die aan de eisen, die de teelt van hyacinthen aan de
bodem stelt, kunnen voldoen, komen op de Zuidhollandse Eilanden nau
welijks voor. Zij moeten worden gezocht in het duingebied van Rozen
burg, Voorne en Goeree.
Het duingebied op Rozenburg wordt ingenomen door het natuurreser
vaat "De Beer" en is niet in beschouwing genomen.
De duinzandgronden op Voorne en Goeree zijn merendeels oppervlak
kig ontkalkt en liggen op een ouder klei-op-veenlandschap. Zij ont
vangen gedurende het jaar wisselende hoeveelheden drangwater, 's win
ters veel>, 's zomers weinig. Om deze duinzandgronden geschikt te ma
ken voor de hyacinthenteelt zouden de kalkarme bovengronden, waarin
een zwak bodemprofiel - meestal een zwak ontwikkelde, doch vrij zure
bospodzol - is ontstaan, moeten worden afgegraven en verwijderd.
Bovendien zouden de gronden op constant grondwaterpeil moeten worden
gebracht.
Doordat deze gronden aan de basis op een ouder klei- of veenlandschap rusten, worden dan echter profielen verkregen, die reeds op meer
of minder geringe diepte storende klei- en veenlagen bevatten.
Slechts daar waar deze lagen zouden ontbreken of gemakkelijker
kunnen worden verwijderd, zouden aanvaardbare gronden worden verkre
gen.
De oppervlakten,waar dit het geval zal zijn, zijn echter - zowel
op Voorne als Goeree - gering. Vooral op Voorne betreft het bovendien
slechts kleine niet aaneengesloten stukjes. Bij Ouddorp op Goeree is
de situatie misschien iets gunstiger.
Een nader gedetailleerd onderzoek met grotere, dan gebruikelijke
waarnemingsdiepte, zal nodig zijn om e.e.a. af te bakenen.
In tegenstelling tot hyacinthen kunaen tulpen op de kalkrijke
zavelgronden, met goede waterhuishouding met zeer veel succes worden
geteeld. Zij kunnen dan echter niet ieder jaar na elkaar worden ver
bouwd en moeten dus in een ruime vruchtwisseling worden opgenomen.
Een bloembollenteelt met bedrijfstype als in de "echte bollen
streek" kan hier dus moeilijk worden gevestigd.
Er mag worden aangenomen, dat de voor groenteteelt in klasse a.
gewaardeerde gronden tevens geschikt zijn voor de teelt van bollen
met uitzondering van hyacinthen en onder voorbehoud van een ruime
vruchtwisseling.
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Zeeland
Duinzand komt in de provincie Zeeland slechts over zeer geringe
oppervlakten voor. Het belangrijkste areaal ligt op Schouwen^ daar
naast komen nog oppervlakten van geringe betekenis voor op Walcheren,
Noord-Beveland en langs de kust van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen.
In vele gevallen liggen de enigszins vlakke, jonge duinzandgron
den echter op een oudere, storende ondergrond, zodat aan de eis van
een ongestoord profiel, juist aan de binnenduinvoet, niet wordt vol
daan. Daarenboven is een nauwkeurige regeling van de waterhuishouding
in deze vrij smalle zones niet goed uitvoerbaar»
Alleen aan de binnenduinvoet van Schouwen komt een gebied voor,
waar mogelijkheden zouden liggen, ware het niet, dat deze gronden
juist tot op vrij grote diepte kalkloos zijn.
Samenvattend kan worden gezegd, dat geschikte gronden voor de
teelt van hyacinthen momenteel niet voorkomen. Wel zijn zeer waar
schijnlijk plaatselijk gronden geschikt te maken.
Bij de uitvoering van het Deltaplan zullen vooral in de Oosterschelde kalkrijke slikgronden komen droog te vallen, die, na ontzilting, bij een gunstige instelling van het waterpeil, hoogstwaarschijn
lijk zeer goed geschikt zullen zijn voor de hyacinthenteelt.
Aan de binnenduinvoet van Schouwen liggen oudere duinzandgronden,
die mogelijk na grondverbeteringen voor hyacinthenteelt geschikt zijn.
Het betreft voornamelijk het gebied van de zg. Wester- en OosterBan, een uitgestrekte zandvlakte, gelegen ten westen van de lijn
Haamstede-Benesse, Er is hier echter vrijwel over het gehele gebied
een kalkloze bovenlaag aanwezig van tenminste 1 meter dikte, plaat
selijk echter veel dikker. Bovendien komt soms onder het kalkrijke
zand weer kalkloos zand voor De kalkloze bovengrond zou door kalkrijk materiaal vervangen moeten worden.
Een ander belangrijk punt vormt de waterhuishouding Voor een
succesvolle hyacinthenteelt is de grondwaterstand momenteel te laag
en de fluctuatie te groot. Het gebied staat onder invloed van drangwater uit de duinen. Men zal dus allereerst moeten trachten dit
drangwater op te vangen en vervolgens de grondwaterstand binnen nauwe
grenzen te regelen. In hoeverre dit valt te realiseren is ons onbe
kend.
Of en in hoeverre afzanding en waterbeheersing in de eigenlijke
duinen toelaatbaar is, onttrekt zich aan onze beoordeling. Mocht dit
echter mogelijk zijn, dan liggen in de brede duinen van Schouwen nog
grote mogelijkheden voor de hyacinthenteelt.
In alle gevallen zal echter een gedetailleerd bodemkundig en
waterhuishoudkundig onderzoek noodzakelijk zijn om na te gaan in
hoeverre verbeteringsmogelijkheden in profiel en waterhuishouding ter
plaatse zijn te verwezenlijken.
De teelt van tulpen en het zg. bijgoed kan over het algemeen
goed geschieden op de gronden die voor groenteteelt zijn geplaatst
in klasse a., mits ruime vruchtwisseling wordt toegepast.
West-Noord-Brabant
Kalkrijke duinzandgronden en daarmede geschikte gronden voor de
hyacinthenteelt komen in dit gebied niet voor.
De kalkrijke zavel- en lichte kleigronden van groenteteelt in
klasse a. zijn tevens geschikt voor de overige vormen van bloembol
lenteelt, mits ruime vruchtwisseling wordt toegepast.
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Vc VERMELDING VAN DE BODEMGROEPEN, DIE VOORKOMEN IN DE ALS KLASSE
a., b., a,' en b' AANGEGEVEN GEBIEDEN
De Zuidhollandse Eilanden
De_b£demgeschikt;heid£kaart_V£or de fruitteelt
In klasse a. en b. komen uitsluitend kalkrijke, jonge zeeklei
gronden voor.
In klasse a. zijn geplaatst de lichtere gronden met een diep,
open klei- of zavelprofiel.
In klasse b. zijn ingedeeld gronden, waarvan het profiel kleine
afwijkingen vertoont van het ideale bodemtype. De afwijkingen bestaan
o.a. uit het voorkomen van een minder goede bouwvoor, uit het aanwe
zig zijn van storende lagen in het profiel of uit het onvoldoende
dik zijn van het klei- of zaveldek. Bij ernstige afwijkingen van het
ideale profiel zijn deze gronden één of meer klassen lager geplaatst.
De_bod£mgeschiktheW£kaart_v£or d_e_groentejtee_lt_
Met uitzondering van een klein complex gronden rond Voorne be
staan ook hier de gronden van klasse a. en b, uitsluitend uit kalk
rijke, jonge zeekleigronden.
De gronden van klasse a. zijn zavelgronden met een goede boven
grond en een diep, open profiel. De zavelgronden met een minder goede
bovengrond, of met lichte storingen in het profiel, zijn in klasse b.
geplaatst.
Zeeland
D e_bod emge£chiktheid£kaar t_voor d_e_fruittee_l_t
In klasse a. komen voors
Schouwen-Duiveland
Ten zuiden van Brouwershaven tot ten oosten van Zierikzee strekt
zich een smalle strook jonge polders uit, die de scheiding vormt tus
sen Schouwen en Duiveland. Zij bestaat uit lichtzavelige en zavelige
schorgronden.
Tussen Brouwershaven en Zonnemaire liggen eveneens enkele stroken
lichtzavelige en zavelige schorgronden. Dit is ook het geval ten
zuidoosten van Dreischor.
Ten oosten van Zierikzee ligt een gebied met kalkrijke kreekruggronden met zware zavelbovengrond.
In de polder de Vier Bannen van Duiveland liggen enkele complexen
kalkrijke kreekruggronden met zavelige bovengrond. De grootste opper
vlakte ligt tussen Nieuwerkerk en Ouwerkerk.
Ten westen van Bruinisse ligt een gebied dat voornamelijk bestaat uit
lichtzavelige schorgronden.
St. Philipsland
De strook in het midden is een lichtzavelige oeverwal (schorgrond) van de grote kreek De andere complexen zijn zavelige schorgronden.
Tholen
Rond Stavenisse overwegen de zwaarzavelige schorgronden.
De Noordpolder en de aangrenzende gebieden in de richting St.Annaland bestaan grotendeels uit zwaarzavelige schorgronden.
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Ten westen van St-.Maartensdijk worden kalkrijke, zavelige kreekruggen
aangetroffen. De Muiepolder ten zuiden van St.Maartensdijk bestaat
uit zwaarzavelige schorgrond, evenals de strook aan de oostzijde van
de Pluimpot. In de Nieuwlandpoldertjes bij Strijenham overwegen de
lichtzavelige schorgronden^ dit is ook het geval in de Mosselhoek.
De strook tussen Oud-Vossemeer en Tholen is grotendeels lichtzavelige
schorgrond, Ten zuidwesten van Oud-Vossemeer liggen lichtzavelige
schorgronden en kalkrijke, zavelige kreekruggen.
Walcheren
Ten noordoosten van Vrouwenpolder ligt een strook zavelige schorgronden.
Vanaf Oostkapelle in de richting Vrouwenpolder, in de richting Grijpskerke en in de richting Westkapelle ligt een brede, grotendeels zave
lige, kalkrijke kreekrug. Bij Koudekerke en ten zuidwesten van Middel
burg eveneens een zavelige, kalkrijke kreekrug.
In de Nieuwlandpolders in het zuidoosten;, in het gebied tussen
Nieuwland en Arnemuiden en ten zuiden van Nieuwland zijn het zavelige
schorgronden.
Noord-Beveland
Ten noorden, westen en zuiden van Kamperland hoofdzakelijk zave
lige schorgronden^ ten noorden, westen en zuiden van Wissekerke over
wegend zwaarzavelige schorgronden« Tussen Geersdijk en Kats lichtza
velige en zwaarzavelige schorgronden. Tussen Colijnsplaat en Kats
licht- en zwaarzavelige schorgronden met merendeels ca 25$ < 16 mu.
Dit is wellicht het gebied met de allerbeste gronden van Zeeland.
Zuid-Beveland met inbegrip van de Quarlespolder
Ten westen van Oud-Sabbinge, tussen Oud-Sabbinge en Oostkerke
en ten oosten van Oostkerke ligt een groot complex voornamelijk zwaar
zavelige schorgrond.
Tussen Goes en 's Heer Arendskerke een zavelige, kalkrijke kreek
rug 5 van 's Heer Arendskerke naar Graszode licht- en zwaarzavelige
schorgronden^ van 's Heer Arendskerke via ten oosten van Heinekenszand tot Noorddijk hoofdzakelijk lichtzavelige schorgronden^ rondom
Noorddijk en 's Heerenhoek een groot complex zwaarzavelige schor
gronden.
Van Driewegen en Schoondijke via Kwadendamme naar 's Gravenpol
der licht- en zwaarzavelige schorgrondenf ten zuidwesten en oosten
van Oudelande kalkrijke, zavelige kreekruggen en ten zuiden van Oudelande lichtzavelige schorgronden»
Tussen 's Gravenpolder en Groe en van Groe naar Abbekinderen
kalkrijke, zavelige kreekruggrond„
Het "haventje van Biezelinge" bestaat uit zavelige schorgrond.
De rug van Biezelinge naar Kapelle is een kalkrijke, zavelige kreek
rug. Ten noorden en ten zuiden van Kruiningen liggen enkele kleine
complexen kalkrijke, zavelige kreekruggrond. Rond Waarde in de OostHinkelse polder en rond Kruiningen enkele grote complexen licht- en
zwaarzavelige schorgronden. Bij Rilland enkele stroken, in hoofdzaak
zwaarzavelige schorgrond.
Westelijk Zeeuws-Vlaanderen, met inbegrip van de Braakman
Tot klasse a. behoren in dit gebied slechts licht- en zwaarzave
lige schorgronden. Zij liggen in hoofdzaak ten oosten van Aardenburg
(zware zavel)| ten noorden van StoKruis (zware zavel); een strook
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tussen de Bakkersdarn en IJzendijke, aan de noordzijde van de Passageule (zware zavel); enkele complexen in de omgeving van Schoondijke
(lichte en zware zavel); tussen Sasput en Nummer Een (lichte zavel);
tussen Nummer Een en Hoofdplaat en ten oosten van Hoofdplaat (zware
zavel); ten noorden, westen en zuiden van Biervliet (zware zavel);
ten oosten van IJzendijke via Pyramide naar de zuidpunt van de Braak
man (lichte en zware zavel).
Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen
Ook hier behoren tot klasse a. uitsluitend licht- en zwaarzavelige schorgronden. Het oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen is gemid
deld lichter dan het westen, vandaar dat hier de a-klasse overheerst.
Ten westen van Terneuzen liggen in hoofdzaak lichte zavels; dat
is ook het geval ten westen van Hoek en tussen Hoek en Sluiskil.
Ten zuiden van Philippine, tussen Terneuzen en Sluiskil en tussen
Sluiskil en Sas van Gent overwegen de lichte zavels. Ten oosten van
Sas van Gent zijn het grotendeels zware zavels.
Het gebied tussen Sluiskil, Axel en Sas van Gent bestaat uit
lichte en zware zavels.
Ten zuiden van de lijn Axel - Hulst en ten noorden van de eerste
zandrug (Port Perdinandus-Hulst) liggen in hoofdzaak lichte zavels.
Ten zuiden van die zandrug overwegen de zware zavels.
De strook Terneuzen- Spiu bestaat grotendeels uit lichte zavel;
tussen Spiu en Sluiskil zware zavel.
Het gebied tussen Axel, Zaamslag en Kijkuit wordt gevormd door
lichte en zware zavels. De a-gebieden ten noordwesten van Hulst be
staan uit lichte zavel. Het uitgebreide gebied ten noorden en zuiden
van de lijn Zaamslag-Stoppeldijkseveer-Ter Hole heeft overwegend
zware zavels.
In de stroken ten noordwesten van Stoppeldijkseveer, richting
Kwakkel en Griete overwegen zware zavels; dit is ook het geval in de
strook van Rapenburg over Keizerrijk naar het Hellegat.
Het gebied bij Walsoorden is lichtzavelig; verder naar het zui
den en oosten liggen langs de kust zwaarzavelige schorgronden..
Ten noorden van Grauw worden lichte zavels aangetroffen, ten
westen van deze plaats zware zavels.
Ten oosten van de lijn Paal - Nieuw-Namen liggen overwegend zware
zavels.
klasse b. komen voors
Schouwen-Duiv e1and
De lichtkleiige schorgronden in de polders langs het voormalige
Dijkswater.
Bij Sir Jansland twee complexen kalkrijke zware kreekruggrond.
St^Philip sland
Practisch het gehele eiland, met uitzondering van de oeverwallen
langs de kreek in het centrale deel, bestaat uit schorgronden met
bovengrond van lichte en zware klei.
Tholen
Het grote gebied langs de noordkust wordt overwegend ingenomen
door lichtkleiige schorgronden.

- 28 -

Het gebied van de Hollairepolder is nogal bont, vandaar dat de
kalkrijke, zwaarzavelige kreekruggronden, die hier overwegen, in klas
se b„ zijn ondergebracht5 dit is ook het geval met de b-gebieden ten
noorden, noordwesten en zuidwesten van de stad Tholen,.
Walcheren
Van Westkapelle over Meliskerke naar Poppendamme loopt een kalk
rijke kreekrug met een bovengrond van lichte tot zware klei« Een
soortgelijke zware kreekrug loopt ten westen van Koudekerke.
De smalle strook Nieuwlandpolders ten oosten van de Zuid-Watering
en ten zuiden van Arnemuiden bestaat uit kleiige schorgronden, Dit is
ook het geval met de jonge polders, die aan de Quarlespolder, resp.
het Zuid-Sloe grenzen«
Noord-Beveland
De polders langs de west- en de zuidkust tot Kortgene bestaan
grotendeels uit zware klei-schorgronden.
Ook de overige verspreide stukken worden gevormd door overwegend
lichtkleiige schorgronden.
Zuid-Beveland met inbegrip van de Quarlespolder
De Quarlespolder bestaat uit lichte en zware klei-schorgronden,,
evenals de aangrenzende Jacobpolder.
De gebieden ter weerszijden van de Schenge, alsmede de gebieden
ten westen van Oud-Sabbinge en tussen Oostkerke en Wilhelminadorp be
staan grotendeels uit lichtkleiige schorgronden^
Bond Borssele zijn het zwaarzavelige en lichtkleiige schorgronden waaronder een oudere afzetting' wordt aangetroffen, waarvan de
storende invloed waarschijnlijk niet zeer groot is. Veiligheidshalve
zijn deze gronden daarom niet in klasse a. ondergebrachte
De Willem-Annapolder ten zuiden van Eversdijk bestaat uit kleischorgronden.
In de polders ten oosten van Krabbendijke, rond Rilland en langs
de Kreekzakdam overwegen de lichtkleiige schorgronden.
Westelijk Zeeuws-Vlaanderen, met inbegrip van de Braakman
Het grote gebied tussen Retranchement, Nieuwvliet en Zuidzande
bestaat overwegend uit kleiige schorgronden. Ten noorden van de lijn
Nieuwvliet - Groede - Breskens zijn het lichtkleiige schorgronden.
Ten zuiden van Groede, tussen Oostburg en Schoondijke en ten
noordoosten van Schoondijke wordt onder de jonge afzetting een ouder
niveau aangetroffen, dat plaatselijk uit poelklei bestaat. Dit is ook
het geval ten zuiden van de lijn Aardenburg- Sluis.
Ten noordwesten van IJzendijke liggen lichtkleiige schorgronden.
Ook rondom Biervliet worden verspreid lichtkleiige schorgronden aan
getroffen, De b-gebieden langs de Belgische grens worden eveneens
door kleiige schorgrond gevormd.
Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen
Ten westen van Terneuzen liggen lichte en zware klei-schorgron
den, plaatselijk met een ondergrond van Oudland,. Dit is eveneens het
geval ten zuidoosten van Othene.
Ter weaszijden van Sluiskil zijn het lichtkleiige schorgronden.
De polders ten oosten en zuidoosten van de Eendracht bestaan uit
lichte klei-schorgronden, evenals de Hooglandpolder.
De verspreide b-gebieden rond Hulst bestaan eveneens uit licht
kleiige schorgronden. Dit is ook het geval in het gebied ten noord
westen van Nieuw-Namen.
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De_b£d£m^e£chikthe_id£kaart_V£°r de_groen_te_teel_t
In klasse a« komen voor?
Schouwen-Duiv e1and
Enkele lichtzavelige en zavelige, kalkrijke kreekruggen in het
westen van de polder Schouwen»
Ten westen en ten zuiden van Brouwershaven een strook overwegend
zwaarzavelige schorgronden, welke doorloopt tot aan de zuidzijde van
het eiland, ten oosten van Zierikzee. Ten zuidwesten van Brouwersha
ven ligt een kalkrijke, zavelige kreekrug.
Ten noord- en zuidoosten van Zonnemaire overwegen lichtzavelige
schorgronden^ ook enkele kalkrijke, lichtzavelige kreekruggen komen
voor» Ten zuiden van Dreischor zijn het licht- en zwaarzavelige schorgronden,,
Ten zuiden van het Dijlcswater, in de polder de Vier Bannen van
Duiveland ligt een complex, dat bestaat uit kalkrijke kreekruggronden van lichte samenstelling.
Tussen Nieuwerkerk en Oosterland overwegen lichtzavelige schorgronden. Ten zuiden van Nieuwerkerk zijn het lichtzavelige kreekrug
gen, die grotendeels geëgaliseerd zijn,
Ten westen van Bruinisse ligt een grote oppervlakte lichtzave
lige schorgrondene
Ste Philipsland
Slechts langs de middenkreek op de oeverwal zijn de schorgronden
lichtzavelig over enige oppervlakte. Ook in de noordwestelijke punt
en langs de zuidkust komen enkele kleine complexen voor van lichtza
velige schorgrond«
Tholen
Hond Stavenisse ligt een aanzienlijke oppervlakte met overwegend
zwaarzavelige schorgronden. Dit is ook het geval ten westen en zuid
westen van St.Annaland. Dit gebied loopt door tot in de Noordpolder
aan de zuidkust.
Ten westen van St.Maartensdijk liggen kalkrijke, zavelige kreekruggronden. Ter weerszijden van de Pluimpot zijn het lichtzavelige
en zwaarzavelige schorgronden..
Tussen de stad Tholen en Oud-Vossemeer en ten noorden van laatst
genoemde plaats overwegen lichtzavelige schorgronden.
Ten zuidoosten van Schakerloo, in de Mosselhoek, liggen zwaaren lichtzavelige schorgronden.
Walcheren
Ten westen van Vrouwenpolder ligt een vrij groot complex schor
gronden, waarin de zware zavels overwegen.
Rond Grijpskerke liggen enkele kalkrijke, zavelige kreekruggen,
evenals ten noorden van VeereTen noordoosten van Nieuwland komen zwaarzavelige schorgronden
voor.
Noord-Beveland
Alle tot de a-klasse behorende gronden zijn kalkrijke schorgron
den. De bovengronden bestaan overwegend uit zware zavel.
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Ten westen en oosten van Kamperland zijn het lichte zavels« Ook langs
de kreek in de Torenpolder, ten westen van Wissekerke, liggen lichte
zavels, Aan de westzijde van de Frederikspolder, ten noorden van
Kortgene, zijn het eveneens lichte zavels* Dit is eveneens het geval
ten noordwesten van Kats en in het noordwestelijk deel van de Jonk-vrouwe-Annapolder.
Zuid-Beveland met inbegrip van de Quarlespolder
Rond Oud-Sabbinge en Oostkerke overwegen de zwaarzavelige schorgronden»
Ten noorden en ten zuiden van Heinekenswaard zijn het voorname
lijk lichtzavelige schorgronden. Ten zuiden en zuidwesten van
's Heerenhoek worden zwaarzavelige schorgronden gevonden.
In de St.Anthoniepolder en de Lo-ijvepolder liggen hoofdzakelijk
zwaarzavelige schorgronden.
De strook tussen Noorddijk en 's Gravenpolder bestaat in het
zuidwesten uit zwaarzavelige en in het noordoosten uit lichtzavelige
schorgronden.
De strook Schoondijke - Driewegen-Kwâdendamme - Langeweg, omvat
voornamelijk lichtzavelige schorgronden.
Het gebied ten zuidwesten van Oudelande bestaat uit kalkrijke,
zavelige kreekruggronden die zeer vlak liggen.
De Everinghe-polder en de Zuidpolder van Baarland, langs de
zuidkust van de "Zak" van Zuid-Beveland hebben overwegend lichtzave
lige schorgronden.
Ten zuiden van Yerseke in het oostelijk deel van de Nieuw Olzende-polder liggen lichtzavelige schorgronden. Ten oosten van Oostdijk
zijn het zowel licht- als zwaarzavelige schorgronden. Dit is ook het
geval in de beide stroken rond V/aarde.
Rond Krabbendijke zijn het grotendeels lichte zavels. De beide
complexen ten westen en ten oosten van Rilland bestaan uit zware za
vels.
Westelijk Zeeuws-Vlaanderen, met inbegrip van de Braakman
De tot de a-klasse gerekende gronden behoren overwegend tot de
zwaarzavelige schorgronden*
Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen
De tot de a-klasse gerekende gronden behoren grotendeels tot
de zwaarzavelige schorgrond« De navolgende gebieden bestaan echter
overwegend uit lichtzavelige schorgronden?
Het complex tegen de Braakmankreek ten oosten van Hoek; de
stroken rond Philippine; het gebied ten westen van de Othenese kreek,
ten zuidoosten van Terneuzen; de gebieden tussen Margaret en Steen
ovens en vandaar naar het westen van Kijkuit; de strook ter weers
zijden van Walsoorden, langs de kust.
In klasse b. komen voors
Schouwen-Duiveland
De oppervlakkig ontkalkte, zavelige kreekruggen in het westen
van de polder Schouwen; idem ten westen van Brouwershaven; idem ten
zuiden van Sir Jansland.
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St.Philipsland
Klasse b-gronden komen niet voor.
Tholen
Ten noordoosten van St.Maartensdijk enkele oppervlakkig ontkalkte zwaarzavelige kreekruggronden^ idem ten noorden van Scherpenisse.
Bij Strijehham zijn het lichtkleiige schorgronden. Rond de stad Tho
len liggen zwaarzavelige en lichtkleiige, oppervlakkig ontkalkte
kreekruggronden.
Walcheren
Ten oosten van Domburg, via Aagtekerke tot ten oosten van Westkapelle ligt een oppervlakkig ontkalkte, zavelige kreekrugj idem van
Oostkapelle zuidwaarts.
Van Serooskerke naar Middelburg loopt een diep kalkloze, lichtzavelige kreekrug met oostelijke zijtakken naar Gapinge en even ten
zuiden van St.Laurens.
Rond Veere is het een ingewikkeld complex van diep kalkloze,
lichtzavelige en ondiep ontkalkte, zavelige kreekruggen.
Rond Koudekerke ligt een aantal vrij smalle kalkrijke en opper
vlakkig ontkalkte, zavelige kreekruggen, waarin vrij veel zand voor
komt op, en even boven ca 80 cm.
Noord-Beveland
De b-gebieden op dit eiland bestaan uit kalkrijke zavels met
tussen 50 en 80 cm slibhoudend fijn zand en enkele kleine stukjes
lichtkleiige schorgrond.
Zuid-Beveland^ met inbegrip van_de Quarlespolder
Ten noorden en zuiden van 's Heerenhoek zijn het lichtkleiige
schorgronden, idem in de omgeving van Heinekenszand en ten noorden
van Goes.
Ten westen van Goes is het een oppervlakkig ontkalkte, zavelige
kreekrug:; idem de complexen tussen Goes en Wemeldinge en ten oosten
van 1 s Heer Abtskerke.
Ten zuiden van 's Gravenpolder, bij Kwadendamme en ten noorden
van Driewegen zijn het lichtkleiige schorgronden.
Bij Oudelande liggen oppervlakkig ontkalkte en kalkrijke, zwaar
zavelige en lichtkleiige kreekruggen.
Tën noordoosten van Ellewoutsdijk, ten noorden en ten westen van
Hoedekenskerke liggen enkele vrij smalle en hoge oppervlakkig ont
kalkte, zwaarzavelige kreekruggronden. Dit is ook het geval rond
Schore, Yerseke en Kruiningen.
Rond Waarde en ten noorden van de Krabbendijkse Vliet worden
lichtkleiige schorgronden gevonden^ in de polders van de Kreekzakdam
ten zuiden van Volckerdorp eveneens.
Westelijk Zeeuws-Vlaanderen, met inbegrip van de Braakman
Alle tot klasse b. gerekende gronden zijn lichtkleiige schor
gronden met uitzondering van de zuidelijke rand van het gebied ten
zuiden van de lijn Aardenburg - St.Kruis, waar het kalkrijke zavel
gronden met een bijmenging van dekzand in de bovengrond zijn.
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Oostelijk Zeeuws-VIaanderen
Het complex ter weerszijden van Zuiddorpe bestaat uit lichtzavelige schorgronden met een ondergrond van dekzand op ongeveer 80 cm
en een lichtgebroken, kalkrijke bovengrond 5 idem de gebieden ten oos
ten en zuidoosten van Hulst*
Het gebied ten noorden en ten zuiden van Hengstdijk heeft kalk
rijke tot kalkhoudende zavels met een oudere storende ondergrond op
ca 1 m. Het gebied ten noorden van Hulst en dat rond Graauw bestaat
uit kalkrijke, zware, resp. lichte zavel met op ca 1 m veen.
De overige tot klasse b* gerekende gronden zijn lichtkleiige
schorgronden.
In klasse b' komen voor;
Westelijk_en Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen
De laaggelegen, matig humeuze, vochtige dekzandgronden rond en
beoosten Eede en ten westen van Aardenburg? idem die ten zuidwesten
en zuidoosten van Zuiddorpe, die bij Koewacht? ten zuiden van de rug
Heikant- StoJansteen? ten noordoosten van Hulst en ten noordoosten
van Clinge.
West-Noord-Brabant
De_b£d_emg;eschiktheiaskaar t_voor d_e_frui.t_te_eljt
Klaase a» Hiertoe behorens
Bij Ossendrecht en van Bergen op Zoom tot Eaamsdonkveer, lichte
zeeklei- en zavelgronden. Van Raamsdonkveer tot Heusden, lichte ri
vierkleigronden.
Klasse b. Hiertoe behorens
Bij Ossendrecht middelzware zeekleigronden. Van Bergen op Zoom
tot Eaamsdonkveer, middelzware zeekleigronden of lichte zeekleigron
den op zand of veen. Van Raamsdonkveer tot Keusden, middelzware ri
vierkleigronden.
Klasse a'. Hiertoe behoren;
Bij Lepelstraat, zuidelijk van Steenbergen, rond Wouw en Oud
Gastel en van Oudenbosch tot voorbij Leur, matig humeuze en humeuze
zandgronden met bijmenging van zeeslib in de bovengrond. Rond Wagen
berg en noordelijk van Oosterhout, matig humeuze en humeuze zandgron
den met bijmenging van zeeslib. Noordoostelijk van Tilburg, bruine,
vochtige, loessleemhoudende zandgronden.
Klasse b'. Hiertoe behorens
Bij Oesendrecht en Woens'recht, gebroken gronden. Rond en noorde
lijk van Bergen op Zoom, humeuze, vochtige zandgronden,.
Bij Lepelstraat, zuidelijk van Steenbergen, noordelijk van Wouw
en van Roosendaal naar Oud-Gastel gebroken gronden.
Rond Etten en westelijk van Breda, vochtige, humeuze zandgronden
Hier komt tevens leem in het profiel voor.
Van Oudenbosch tot Leur noordelijk van het als klasse a' aangegeven
gebied, gebroken gronden. Noordwestelijk van Breda, humeuze, vochtige
zandgronden en gebroken gronden.
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Noordelijk van het als klasse a' aangegeven gebied bij Wagenberg
en Oosterhout, gebroken gronden. Bond Dongen, humeuze, vochtige zand
gronden. Van Eaamsdonkveer tot Drunen zeer humeuze, vochtige zand
gronden, gebroken gronden en veraarde veengronden met bijmenging van
slib en zand.
Noordwestelijk van Tilburg, bruine, matig vochtige tot droge,
loessleemhoudende zandgronden en bruine, natte, loessleemhoudende
zandgronden. Bij Hilvarenbeek, in de omgeving van Alphen, Gilze en
Beijen en rond Chaam, Ulecoten, Ginniken en Ulvenhout, humeuze, voch
tige zandgronden.
Rond Zundert en van Boosendaal tot Nispen, humeuze en matig hu
meuze, vochtige zandgronden» Op vele plaatsen is hier het profiel
tevens lemig.
De_b£dj3n^ej3chikthei^dj3kaa3?t_V£or d_e_groen_te_teeljt
Klasse a. Hiertoe behoren?
Bij Ossendrecht, Woensdrecht en van Bergen op Zoom tot Eaams
donkveer lichte zeeklei- en zavelgronden.
Klasse b. Hiertoe behoren:
Van Bergen op Zoom tot Eaamsdonkveer lichte zavel- en zeeklei
gronden op zand of veen.
Van Eaamsdonkveer tot Heusden lichte rivierkleigronden.
Klasse a'. Hiertoe behoren?
Rond Bergen op Zoom, humeuze, vochtige zandgronden. Bij Lepel
straat, rond Wouw en bij Oud-Gastel, matig humeuze en humeuze zand
gronden met bijmenging van zeeslib in de bovengrond.
Van Oudenbosch tot voorbij Leur en rond Etten, matig humeuze en hu
meuze zandgronden met bijmenging van zeeslib in de bovengrond. Bond
Etten bovendien humeuze, vochtige zandgronden.
Bond Wagenberg en noordelijk van Oosterhout, matig humeuze en humeuze
zandgronden met bijmenging van zeeslib,
Bond Breda, vochtige, humeuze zandgronden. Hier komt tevens leem in
het profiel voor.
Bond Bongen en 's Gravenmoer, humeuze, vochtige zandgronden.
Van Eaamsdonkveer tot oostelijk van Waalwijk, veraarde veengronden
met bijmenging van zand en slib, humeuze, vochtige zandgronden en
humeuze en zeer humeuze, vochtige zandgronden met bijmenging van
rivierslib. Zuidelijk van Drunen, humeuze, vochtige zandgronden»
Noordoostelijk van Tilburg, bij Hilvarenbeek en Beuzel, zuidoostelijk
en noordoostelijk van Alphen, bij Gilze en rond Ulecoten en Chaam,
humeuze, vochtige zandgronden.
Klasse b'. Hiertoe behoren?
Bij Lepelstraat en Wouw, tussen Boosendaal en Oud-Gastel, noor
delijk van Hoeven, noordelijk van Breda, noordelijk van Made en
Oosterhout en bij Elshout, gebroken gronden.
Zuidoostelijk van Breda, tussen Bijen en Dongen, rond Zundert,
bij Boosendaal en bij Bergen op Zoom en Halsteren, matig humeuze en
humeuze vochtige zandgronden. De gronden bij Zundert en Roosendaal
zijn tevens plaatselijk lemig.
Noordelijk van Tilburg, bruine, natte, vochtige en vochtig tot droge,
loessleemhoudende zandgronden.

