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VOORWOORD

Dit rapport met bijlagen bevat de resultaten
van de bodemkartering van het ruilverkavelingsblok
"Amerkant" o.a., welke in opdracht van de Cultuurtechnische
Dienst door de Stichting voor Bodemkartering werd uitgevoerd
in de jaren 1956/57•

DE DIRECTEUR VAN DE
STICHTING VOOR BODEMKARTERING,

(Dr Ir F.W.G. Pijls)

DE KARTERINGSLEIDER VOOR •
ZEELMD EN WESTELIJK NOORD-BRABANT,

(Ir G„G» L. Steur).
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I. INLEIDING
1.1 -Opdracht
Op 20 maart 1956 werd door de Centrale Directie van de
Cultuurtechnische Dienst een bodemkartering aangevraagd in ver
band met de voorbereiding van de ruilverkaveling Amerkant, groot
ca 3=000 ha.
Door de Stichting voor Bodemkartering werd op 16 april 195^
een kostenbegroting ingediend, waarna op 11 mei 195^ door de
Centrale Directie van de Cultuurtechnische Dienst opdracht werd
verleend voor de bodemkartering van de ruilverkaveling Amerkant»
1.2

Begrenzing van het gekarteerde gebied

De gekarteerde oppervlakte omvat het in de opdracht omschreven
gebied met een kleine uitbreiding in het westen, teneinde tot een
beter afgerond geheel te geraken (afb. l).
Het gebied wordt in het noorden begrensd door de dijk tussen
de polder Berkum en de Schuddebeurspolder, de dijk tussen de
polder Het Nieuwland en de Vegetaspolder en de dijk tussen de
polder Het Nieuwland en de Polder Kwistgeldj voorts door de voor
malige Amerdijk langs de Nieuwe Zwaluwsche Polder, de Polder
Doode Zijde en de Emiliapolder (de Worp) tot aan Drimmelen^ ver
volgens de Buitendijk, tot aan de terreinen van de nieuwe Amercentrale. In het oosten is als grens aangehouden de nieuwe weg
van de Amercentrale naar de Dongecentrale. In het zuiden wordt
de grens gevormd door de Steenhovensche Dijk, de bebouwde kom van
Made, de Brandeweg en ten westen van Wagenberg door de tocht in
het verlengde van de Brandeweg, zijnde de grens tussen de gemeenten
Hooge- en Lage-Zwaluwe en Terheijden. De westgrens is de weg, die
in het zuiden de grens vormt tussen de gemeenten Hooge- en LageZwaluwe en Zevenbergen en ten noorden van de spoorlijn door de
Pootweg-Beevliets benoorden Blauwe Sluis door de Heeweg-Meervlift
tot aan de dijk tussen de Polder Berkum en de Schuddebeurspolder.
De totale oppervlakte van het gekarteerde gebied bedraagt
3.578 ha.
1.3

Methode van uitvoering

Ingevolge de opdracht van de Cultuurtechnische Dienst is
1 boring per ha gemaakt tot een diepte van 120 cm. Deze boringen
zijn uitgevoerd volgens een vast vierkantsnet van 100 x 100 m.
Van elk van deze boringen is een eenvoudige profielbeschrijving
gemaakt en opgenomen in een boorregister. Een exemplaar van dit
register berust bij de opdrachtgever. Een duplicaat is aanwezig
in het archief van de Stichting voor Bodemkartering, waar het
voor belangstellenden ter inzage is.
Daarnaast is voor een nauwkeuriger vaststelling van de
grenzen, vooral in het zandgebied, een vrij groot aantal tussenboringen verricht, dat echter niet is beschreven. De totale dicht
heid van het waarnemingsnet bedraagt daardoor in het zandgebied
ongeveer 2 en in het gebied van de kleigronden en gebroken gronden
ruim 1, gemiddeld ca 1-|- boring per ha.
In alle boringen, waarin binnen 120 cm veen is aangetroffen,
is de dikte van het veenpakket bepaald en de opbouw van het veenprofiel beschreven. Daarbij is speciale aandacht besteed aan het
voorkomen van wollegras (lok), dat zeer ongunstige eigenschappen
heeft ten aanzien van de doorlatendheid. De veendikte is bij veen-

lagen, die dieper doorgingen dan 120 cm, bepaald met behulp van een
sondeerstangv De diepte, waarop deze stang niet verder in de grond
kon worden gedrukt, is aangenomen als de diepte van de vaste onder
grond. Wanneer het veenprofiel dieper doorging dan 300 cm - maaiveld,
hetgeen in een beperkt gebied in het noordwesten het geval is, is
de diepte van de vaste ondergrond niet door sondering bepaald.
Er zijn daar enkele diepe boringen uitgevoerd, waaruit gebleken is,
dat de pleistocene zandondergrond zich bevond tussen ruim 3 m en
4.5O m - maaiveldo
Bij prdlelen met een kleilaag van meer dan 120 cm is doorge
boord tot 15O cm beneden maaiveld. Indien dan nog geen einde was
gekomen aan de kleiafzetting, is niet verder geboord. Er zijn enkele
profielen uitgeboord (bijlage 4).
Ie.
2e.
3e.
4e.
5e.
I-4

Aan de hand van de uitgevoerde boringen zijn vervaardigd?
een bodemkaart? schaal ls10.000 (bijlage l)
een bouwvoorzwaartekaart, schaal Is 10.000 (bijlage 2)
een veenkaart, schaal ls10.000 (bijlage 3)
een kaart, aangevend de diepte van de vaste ondergrond ten
opzichte van maaiveld, schaal ls10.000 (bijlage 4/
enkele doorsneden door het gebied , ter verduidelijking van
de opbouw (bijlage 5)»
Uitvoering van het veldwerk

De regelmatige opname van dé bodemgesteldheid is begonnen in
maart 195^ en werd beëindigd in mei 1957 met een onderbreking van
enkele maanden in de winterperiode 1956/57°
Het veldwerk werd uitgevoerd door de karteerder-A W.H. Hendriks.
Veldwerkcontrôle en monstername werden grotendeels verzorgd door de
Bodemkundig Ambtenaar le klasse I. Ovaa. De supervisie van het werk
v/as in handen van Ir G.G.L. Steur, die ook het rapport grotendeels
samenstelde.
Voor het westelijk kleigebied werd enig gebruik gemaakt van
de gegevens uit het rapport van Ir H. Koornneef (1945)°
De Directeur van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen
stelde het-archiefmateriaal van dit rapport welwillend te onzer be
schikking, waarvoor .\em hartelijk dank wordt gebracht.
Prof. Dr Mr P. Florschütz onderzocht enkele veenprofielen
palynologisciu Drs A. van der Werff verleende medewerking bij het
onderzoek naar diatomeeën, Dr P.J.R. Modderman van de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek dateerde enkele scherven.
Dr R„D> Crommelin verrichtte enip-e mineralogische onderzoekingen.
Hen allen zijn wij zeer erkentelijk voor de verleende hulp
en medewerking.
De verschillende analyses zijn uitgevoerd door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek volgens
de bij dit laboratorium gebruikelijke standaardmethoden.
I.5

Basismateriaal

Als basiskaart voor de kartering en voor de verschillende
kaarten is de door de Cultuurtechnische Dienst verstrekte kaart,
schaal ls10.000, van het gebied gebruikt. Het niet tot de opdracht
behorende gebied is bijgetekend aan de hand van luchtfoto's. Deze
zijn ook voor een deel als veldkaart gebruikt voor de gebieden,
die opgenomen zijn voordat de basis ter beschikking kwam en van de
gebieden, waarvoor de basis ontbrak.
De hoogtegegevens, 'benodigd voor het samenstellen van de door
sneden (bijlage 5)?werden ontleend aan de hoogtekaart van het gebied,
vervaardigd door het Ingenieursbureau van Steenis te Utrecht.
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I.6

Opzet van het rapport

In de volgende hoofdstukken zullen de verschillende aspecten
van de bodemgesteldheid, de bodemkaart en de afgeleide kaarten
besproken worden.
Het tweede hoofdstuk geeft een kort overzicht van geogenese
en pedogenese. Besproken worden de afzetting van het Oud-Pleistoceen, de dekzandvorming, de veengroei en de afzetting van het
kleideko Daarnaast worden de menselijke invloeden op en in de
verschillende bodemkundige landschappen behandeld, t.w. het ont
staan en de opbouw van het oude bouwlanddek, bedijking en ver
vening. In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk wordt de bodem
vorming in het zandlandschap onder het oude bouwlanddek en onder
het veen toegelicht? uö vui-ming van het humuspodzol.
In hoofdstuk III wordt uitvoerig stilgestaan bij de indeling
van de bodem in de verschillende eenheden, die op de bodemkaart
zijn onderscheiden en de criteria, die bij deze indeling zijn
aangelegd. Van alle onderscheiden eenheden wordt een omschrijving
gegeven, terwijl van de voornaams-te legendapunten profielbeschrij
vingen en analyses zijn opgenomen.
Het vierde hoofdstuk geeft een beschrijving van de bodemkaart,
waarbij een aantal feiten wordt vermeld, dat in het algemeen niet
op de bodemkaart staat aangegeven.
Hoofdstuk V omvat de indeling en de beschrijving van de
bouwvoorzwaartekaart.
In de hoofdstukken VI en VII worden respectievelijk de veenkaart en de kaart, aangevende de diepte van de vaste ondergrond
(zanddieptekaart) ten opzichte van maaiveld, besproken.
In hoofdstuk VIII wordt een verklaring gegeven van een
aantal veelvuldig gebruikte termen.
Een literatuur-opgave besluit het rapport.

t

-4-

II. GEOLOGIE, OCCUPATIE EN ONTGINNING, BODEMVORMING
IIA

Geologie

IIA.l

Het Pleistoceen

a. Het Oud-Pleistoceen
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Het Pleistoceen wordt gekenmerkt door een opeenvolging van
koudere en warmere fasen, ijstijden en interglacialen. Hierop is
ook de indeling van dit geologische tijdvak gebaseerd. Daarbij
worden correlaties aangenomen met de Alpine en Noordwest-Duitse
vergletscheringen, Vooral bij de oudere ijstijden geeft dit grote
moeilijkheden en verwarring. De Geologische Kaart (schaal 1%^0.0009
blad 44I eri Hl) f;eeft dan ook geen enkele correlatie met glacialen
en interglacialen, maar beperkt zich tot het aangeven van bepaalde,
herkenbare afzettingen. Alle sedimenten, die geacht werden ouder
te zijn dan het zg. hoogterras uit het begin van de 3e (of Eiss)
ijstijd, werden onder één signatuur samengevat, het zg. 110 of
Preglaciaal-ouder-dan-het-.hoogterras. Dit werd als volgt omschreven?
"Overwegend fijne tot zeer fijne zanden, plaatselijk met lagen van
vette klei, in de diepere lagen afwisselend met middelkorre lig tot
grof zand met fijn grint"..
In het gekarteerde gebied komt op één plaats, ten n.w. van
Made, even ten z. van de spoorlijn en ten 0. van de Zanddijkweg,
materiaal aan de oppervlakte, dat als 110 in de zin van de Geolo
gische Kaart moet worden opgevat. In de directe omgeving komt het
nog op vrij geringe diepte voor. Ook aan de noordgrens ongeveer
in het midden van het gebied (in de Prinsenpolder ten w. van de
Brielse weg) wordt het binnen boorbereik (120 cm) aangetroffen
("bijl;ige 5?.raai 2), Het duikt zeer steil weg en maakt de indruk
van een locale erosierest.
De moderne inzichten in de opbouw van het 110 en een verge
lijking met de op vrij korte afstand gelegen diepboring van de
Geologische Stichting (604/202 - Oosterhout), die uitvoerig is
geanalyseerd en beschreven door De Jong (1953) doen veronderstellen
dat we hier te doen hebben met een afzetting, behorende tot de
"serie van Sterksel c.s," in de zin van Doppert en Zonneveld (1955)«
Een oriënterend mineralogisch onderzoek, uitgevoerd door
Dr E.D. Crommelin, bevestigt deze opvatting. Dr Crommelin conclu
deert, dat de zware mineralen-associatie van de 4 onderzochte
monsters erop wijst, dat we hier te maken hebben met de "serie
van Sterksel c.s.", welke gekarakteriseerd wordt door de combinatie
granaat-epidoot (+ sauabUrici;) - i:u-u.ablende. In onderstaande tabel
wordt een overzicht gegeven van de mineralogische samenstelling.
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Tabels Zware-mineralen samenstelling van enkele monsters uit het
"Preglaciaal-ouder~dan-het-hoogterras.
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De "serie van Sterksel c.s," bestaat uit een door de Maas
afgezet, in hoofdzaak grofzandig lagenpakket, dat gerekend moet
worden tot de bovenste afdeling van het Taxandrien (V.d. Vlerk en
Florschütz, 1953)» Uit het onderzoek van o.a. Zagwijn en Zonneveld
(1956) is gebleken, dat althans een deel van deze afzetting tot
het GUnz-Mindl interglaciaal moet worden gerekend. Vermoedelijk
zal ook een gedeelte van de Günz-IJstijd in dit pakket vertegen
woordigd zijn (Pannekoek, c.s. 1956)°
b. Het Jong-Pleistoceen
In het gekarteerde gebied volgt dan een groot stratigrafisch
hiaat. De eerstvolgende jongere afzetting, die wordt aangetroffen,
bestaat uit dekzand, gesedimenteerd tijdens de laatste fase van
het Tubantien (Würm-ijstijd), het zg» Laatglaciaal (V.d. Hammen,
1951).
In het laatglaciale dekzand wordt zeer plaatselijk een oud
begroeiingsvlak aangetroffen, dat de Aller/d-tijd (ca 9000 v. Chr.)
vertegenwoordigt, zoals o.a. door Mej. van Dorsser (195^) voor ver
schillende overeenkomstige niveau's in westelijk Noord-Brabant
werd aangetoond.
Het dekzand komt aan de zuidzijde van het gebied aan de opper
vlakte en vormt daar een goed ontwikkelde, w.z.w.-o.n.o. verlopende,
rug (zie bijlage 1, 4 en 5> raai 2 en 3). Naar het noorden duikt
het weg onder jongere afzettingen en ligt daar vrij vlak met enkele
kleinere ruggen (bijlage 5> raai l).
Alle dorpen en gehuchten langs de zuidgrens van het gebied
liggen op deze grote rug, zoals Wagenberg, Heikant, Stuivezand,
Oudeland, Made en na een kleine onderbreking ook de stad Geertruidenberg. Een tweede rug ligt wat noordelijker en is lager.
Hierop liggen Oud-Drimmelen en Drimmelen. Mogelijk ligt ook Booge
Zwaluwe op een westelijke uitloper ervan.
IIA.2

He^t Ho_loc_ee_n_

a. Stuifzandvorming in het Boreaal
Met de definitieve klimaatsverbetering aan het einde van de
laatste ijstijd wordt een nieuw geologisch tijdperk ingeluid s
het Holoceen. De oudste vorming uit dit tijdvak is in het gekar
teerde gebied niet vertegenwoordigd. Juist ten zuiden ervan, bij
Made, ligt echter een uitgestrekt stuifzandterrein, waarvan aan
genomen kan worden, dat het in eerste aanleg reeds uit het Boreaal
dateert, zoals dat bij de meeste Westbrabantse stuifzanden het
geval is.
b. Veenvorming
De voortdurende stijging van het zeeniveau, de bodemdaling
en de afsluiting van de Nederlandse kust door een schoorwal in de
Atlantische periode doen een uitgestrekt kustmoeras ontstaan,
waarvan een deel van de zuidgrens juist in het gebied is gelegen.
In dit moeras is langzamerhand veen gevormd, dat in het gekarteerde
gebied aan de basis hoofdzakelijk bestaat uit mesotroof rietzeggeveen, wat wijst op de aanwezigheid van tamelijk voedselrijk water.
In een later stadium, toen het veen voldoende hoog was opgegroeid,
is het milieu voedselarm geworden. Onder oligotrofe omstandigheden
is toen mosveen gevormd met bijmenging van struik- en dopheide.
In de laatste fase van de veenvorming is op vele plaatsen langs
de rand van het veengebied, een grasvegetatie opgetreden, waarin
veel Eryoptorum (wollegras) voorkwam. Dit wollegras vinden we nog
veelvuldig terug aan de bovenzijde van het veen.

Uit de pollenanalyse bleek begin noch einde van de veecgroei
met enige zekerheid te dateren. Een begin van de veengroei tegen
het eind van het Atlanticum wordt niet uitgesloten geacht,
c. Afzetting van het kleidek
Beeds vóór het begin van onze jaartelling was de beschermende
schoorwal op verschillende plaatsen doorgebroken door de steeds
verdergaande stijging van het zeeniveau (o.a. Bennema, 1954)* De
Amerkant lag echter zo ver van de inbraken af, dat het lang geduurd
heeft voor de zeeinvloed merkbaar werd.
De voor de Elizabethsvloed van 1421 bestaande Grote Waard,
waarvan de zuidgrens in de buurt van Hooge Zwaluwe heeft gelopen
en waarvan Geertruidenberg deel uitmaakte, is aan de zuidzijde
grotendeels een veenpolder geweest. Op enkele plaatsen is echter
een kleiafzetting in 2 fasen aan te tonen.
Pas na de Elizabethsvloed is dit gebied definitief onder
invloed van stromend water gekomen. Dit water was aanvankelijk brak
en verzoutte steeds meer, terwijl het uiteindelijk weer verzoette,
zoals uit een Diatomeeën-onderzoek door Drs A. van der Werff is
gebleken. Hij concludeert uit een onderzoek van enkele kleiprofielen
uit de Groote Zonzeelsche Polder, dat de onderste lagen van de klei
boven het veen zijn afgezet in ean ondiep brak water, dat door een
plotselinge overstroming (l42l?) sterk verzoutte. De bovenste lagen
zijn weer afgezet in een ondiep, ongeveer brak milieu met een be
groeiing van waterplanten en gelegen op vrij korte afstand van de
zee.
In dit geleidelijk verzoutende en daarna weer verzoetende
milieu is onder vrij rustige omstandigheden klei gesedimenteerd,
die geleidelijk uitwigae tegen het hellende pleistocene zandgebied,
waarvan de zuidgrens werd gevormd door de dekzandrug van Wagenberg
naar Geertruidenberg. Dat de afzetting in een betrekkelijk rustig
milieu heeft plaatsgevonden, blijkt uit het ontbreken van talrijke
kreken, uit de zwaarte en kalkarmoede van het sediment en voorts
ook uit het feit, da~c de veraarde bovengrond van het veen niet of
weinig is geërodeerd»
IIB

Occupatie en ontginning

IIB.l

Occupatie van het zand gebied_

De ruggen van het dekzandgebied zijn reed,3 lang bewoond.
Van de rug Wagenberg-Geertruidenberg zijn enkele steentijdvondsten
bekend. Wanneer de eerste permanente bewoning begint is niet bekend.
De legende wil, dat Gertrudis (ca 650), dochter van Pepijn van Hers'tal,
te Oeverberg - dit zou het latere Geertruidenberg zijn—heeft gewoond
en een kapel heeft gesticht» Enig bewijs voor Merovingische of Karo
lingische bewoning ontbreekt echter. Vast staat, dat dit Brabantse
grensgebied met Geertruidenberg deel uitmaakte van het Graafschap
Holland onder Ploris II (1091-1122). Er kan aangenomen worden, dat
een belangrijk deel van het zandgebied vanaf ca 1000 als bouw- en
weiland geëxploiteerd is. Dit heeft geleid tot de vorming van een
dik, humeus bouwlanddek, dat nader besproken wordt onder sub IIC.2.
Made was eens de "meede", d.i. de gemene weide, van Geertrui
denberg. Het wordt in 1319 het eerst genoemd. In 1346 werd het in
erfcijns uitgegeven en sedertdien ontstaat langzamerhand de bewoningskern Made (Brekelmans, 1946).
IIB.2

Oc£U£atie_ van het veengebied^ bedijking £n_herbec[ij_ki_ng

Ongetwijfeld hebben de oudste bewoners van het zandgebied
reeds het veenmoeras ten noorden van hun woongebied gebruikt.
Zeker voor jacht, mogelijk ook langs de randen waar het veen slechts

dun was voor het weiden van vee, dat van groot belang was voor
de instandhouding van de bodemvruchtbaarheid door de mest.
Reeds vroeg heeft de mens in dit veenmoeras in de waterhuis
houding ingegrepen door het te bedijken als verdediging tegen het
door zeespiegelstijging en bodemdaling (Bennema, 1954) steeds meer
opdringende water. Het gebied van de beide Zwaluwen en Geertruidenberg heeft immers deel uitgemaakt van de Grote of Hollandse Waard,
waarvan de oorsprong in ieder geval teruggaat tot ca 1230 (Fockema
Andreae, 1950)•
In de Groote Zonzeelsche Polder werden enkele scherven ge
vonden? die door Dr P.J.R. Modderman werden gedateerd als stammende
uit de tweede helft van de 14e eeuw. Deze scherven werden onder
het kleidek op de veenopperv1 aH,= q,ange troffen. Het kleidek moet
dus jonger zijn en is waarschijnlijk na de Elizabethsvloed van
1421 afgezet.
Dat het gebied rond 1410 nog grotendeels veen was blijkt ook
uit een protest van Engelbrecht van Nassau, Heer van de Lek, tegen
de aanleg van een dijk vóór de Grote Waards waarvan in die tijd
sprake was. Hij schrijft
overmits dat noch coren noch gras
dragen soude, want tote ghene corenlant en dochte, bi dien dat
en ware ........ ». mer het soude ken(n)en als een roe
moer end.e siin silte wtwerpen als die zonne bescene". (inv. Nass.
Dom. I, fol. 134 no ÏO). Het veen was dus toen blijkbaar al minstens
brak.
De vloed van 1421 maakte een eind aan het bestaan van de
Grote Waard, die door de voortdurende twisten aan het eind van de
14e en het begin van de 15e eeuw, waarbij Dordrecht een belangrijke
rol speelde, in verval was geraakt.
Het gebied is toen geleidelijk verdronken en verzilt en heeft
gedreven tot rond 15OO. In die tijd was er een aanzienlijke hoe
veelheid klei op het veen gesedimenteerd.
De eerste gorzen werden nog in de 15e eeuw bedijkt. De oudste
bedijking is waarschijnlijk die van (delen van) de Groote Zonzeelsche
Polder. In de jaren daarna is de aanwas voortgegaan. Hond 1500 werd
de polder Nieuwland bedijkt en daarna de Emiliapolder (1645) en de
Nieuwe Zwaluwsche Polder (165O).
IIB.3

Moernering_

Op verschillende plaatsen binnen het gekarteerde gebied
heeft men in het verleden veen weggegraven. Dit blijkt uit een
zeer ongelijke ligging van het maaiveld en/of een onregelmatige
opbouw van het bodemprofiel, vooral wat betreft voorkomen en dikte
van het veen en de aanwezigheid van open veenputten in verschillende
stadia van verlanding.
De belangrijkste gemoerde gebieden liggen ten westen van
Drimmelen (de Worp), direct ten oosten van Hooge Zwaluwe en in de
Groote Zonzeelsche Polder ter weerszijden van de spoorlijn.
De winning van veen in putten, zowel voor brandstof als voor
de fabricage van zout - in gebieden waar het veen door overstroming
met zeewater zout geworden was - is al zeer oud. In Zeeland zijn
duidelijke aanwijzingen voor moerneringen uit de Romeinse tijd.
Tot hoever de veenwinning in het gebied van de Amer teruggaat, is
ons niet bekend. Wel staat vast, dat de moernering in en om de
Grote Waard een groot probleem is geweest en indirect zeker mede
de oorzaak van de ondergang van dit waterschap.
In de loop van de geschiedenis is de moernering vele malen_
gereglementeerd. Reeds in 1290 verbood Floris V het veengraven
binnendijks. Veel effect heeft dit verbod niet gehad. Er werden

telkens weer vergunningen gegeven om dit bedrijf uit te oefenen,
waarvoor de begunstigden bereid waren de in permanente geldnood
verkerende graven van Holland flinke sommen te verstrekken. In
1375 verbiedt Albrecht van Beieren alle moernering binnen een
afstand van 4 mijlen uit de uiterste dijken van Zuid-Holland.
Het binnendijkse moeren wordt, als zijnde minder gevaarlijk voor
de dijken, dan weer officieel toegelaten, want in 1377 wordt
Dordrecht door Albrecht aangewezen als markt voor alle turf, die
binnen de Grote Waard gewonnen wordt (Van de Wally p. 32l).
Het verbod van moernering binnen de "4 mijls-zône" van de
Grote V/aard was een ernstige financiële tegenslag voor de Heer
van Zevenbergen, die uitgestrekte gebieden, die door het verbod
getroffen werden, had liggen voor de dijken van de Grote Waard.
In 1377 en 1379 werd hem echter reeds ontheffing van het verbod
verleend. Het stadsbestuur van Dordrecht trad, hiertegen gewapender
hand op, zogenaamd wegens het gevaar voor de dijken van de Waard,
in feite echter omdat de Heer van Zevenbergen zijn turf niet naar
Dordrecht, doch naar Breda voerde. In 1382 moest de Heer van Zeven
bergen plechtig beloven "..... nimmermeer te moeren binnen myne
lande van Zevenbergen", In 1386 werd hij weer van zijn belofte
ontslagen» Men zocht toen een oplossing door de moeren van WestBrabant binnendijks te brengen door het leggen van een dijk tussen
Broek (in de Grote Waard) en Zevenbergen, de Moerdijk. In 1410
begon men tegen de zin van Dordrecht met de uitvoering, waarvoor
Graaf Willem VI aan de gehele Grote Waard een bijdrage oplegde
(Hingman, 1885? bijlage II)„ De hierdoor ontstane moeilijkheden
hebben zeker bijgedragen tot het ontstaan van de bestuurschaos
in de Grote Waard, die na de ramp van 1421 de oorzaak is geweest,
dat een goed georganiseerde poging tot herstel van de schade achter
wege is gebleven.
De Elizabethsvloed. en haar gevolgen maakten voorlopig een
eind aan de moernering. De betekenis voor de zoutwinning - het
meest winstgevende bedrijf - ging intussen verloren door de aan
voer van zout uit Frankrijk en Portugal. Voor de turfwinning voor
brandstof gaat de moernering echter na de herbedijking voort.
Er blijft vergunning van de landheer nodig. In de Franse tijd ont
staan voor het gehele land geldende voorschriften (Loi du 21 avril
I81O). In 1819 ontstond een KcB„ betreffende vervening en ontgron
ding, waarbij vergunning des Konings werd vereist. In 1895 werd het
uitgeven van vergunningen opgedragen aan Gedeputeerde Staten.
De Beschrijving van den Waterstaatskaart (1946) vermeldt, dat in
de Groote Zonzeelsche Polder nog in de 19e eeuw turf werd gegraven.
Ook tijdens de tweede wereldoorlog werd hier nog turf gestoken.
Over de wijze van turfwinning kan het volgende worden mede
gedeeld. In het algemeen zijn na de herbedijking slechts gronden
gemoerd, die een dun kleidek hadden en een vrij dikke veenlaag.
Bij de moernering heeft men het kleidek eerst ter zijde gezet en
het veen in putten uitgegraven. Langs de randen van de putten op
de kleidepots (zetwallen) heeft men het veen te drogen gezet. Soms
had men tevoren de zetwal reeds uitgeveend. Dit is ook wel gebeurd
als men de put verder ging uitgraven. Soms is ook in de zetwal
het oorspronkelijke klei-op-veenprofiel niet gestoord.
Na de moernering heeft men de klei teruggestort in de puttenj
soms is daarbij of later een ruwe egalisatie uitgevoerd.
De open putten, die na de vervening overbleven als de klei
niet werd teruggezet, zijn gaan verlanden. Allerlei ondergedoken
en drijvende waterplanten spelen daarbij een rol. In een wat later
stadium van verlanding domineren vooral lisdodde en riet«

De wortels en wortelstokken van deze planten vormen daarbij een
dichte massa, die vlak onder het wateroppervlak .drijft , de zg.
kragge. Aanvankelijk is de kragge zeer waterig. Later wordt hij
dikker en stevigers er kunnen zelfs struiken en kleine bomen op
gaan groeien. Onder de kragge bevindt zich een doorwortelde zeer
waterige bagger, afkomstig van planten, die voor de kraggevorming
in de put groeiden, van verslagen veenresten en van organische
stof, die uit de kragge naar beneden zakt (zie ook Haans, 1953,
par. 4 en 5).
Gemoerde percelen en veenputten zullen niet dan door een
goede egalisatie en eventueel een onderbemaling in een behoorlijke
cultuurtoestand gebracht kunnen worden.
IIC. Bodemvorming
IIC.l

Het; humusj?£dzol_

De profielen, die in het dekzandgebied voorkomen onder het
oude bouwlanddek (zie IIC.2), alsmede de zandprofielen onder het
veen, behoren overwegend tot de zg. humuspodzolen (Commissie Bodem
classificatie, 1958)»
Ijs® profielen worden gehenn:riet door het voorkomen van een
horizont, waarin hoofdzakelijk humus is ingespoeld» Deze humusinspoeling is zwak moderachtig of (meestal) dispers (Jongerius,
1957, blz. 62-65),
Het profiel is ijzerloos tot in de B2, alhoewel plaatselijk
zwak ijzerhoudende B2-horizonten voorkomen. De overgang naar de
C-horizont, welke vooral in de profielen onder het veen zeer ge
leidelijk is, is meestal zwak ijzerhoudend, evenals het C-materiaal.
De geringe hoeveelheid ijzer, die in de profielen aanwezig is, is
de oorzaak van de slechts zwakke ontwikkeling van roestverschijnselen. De vochttrappen (zie III.6 d), die in de zandgronden worden
onderscheiden, zijn daardoor moeilijk vast te stellen aan de hand
van duidelijke roestkenmerken.
Over de A-horizonten van deze profielen is weinig mede te
delen, aangezien zij, meestal tezamen met een deel van de B door
het onderste deel van het mestdek zijn gemengd. In de zandondergrond onder het veen hebben wij te maken met lage humuspodzolen,
waarvan de A2 vrijwel geen loodzand meer bevat. De Al is dan sterk
humeus en meestal gliedeachtig ontwikkeld..
Het humusgehalte van de B2-horizont uit de profielen onder
het oude bouwland is in het algemeen vrij laag. Het overschrijdt
zelden de 2^fo en ligt gewoonlijk tussen 1-g- en 2$. De B2-horizonten
van de profielen onder het veen zijn wat sterker humeus en zijn
vaak wat "kazig".
De pH-KCl van de B-horizonten schommelt rond 5? de ondergrond
heeft meestal een iets hogere pH, ca 5«5-6.
IIC.2

De_oude_ bouwlanden_

Door het eeuwenoude bodemgebruik zijn de oorspronkelijke
oppervlakte-horizonten van de bovenbesproken humuspodzolen opge
nomen in het oude-bouwlanddek en daardoor bedolven.
Dit oude-bouwlanddek of mestdek is ontstaan door de vroegere
bemestingswijze, waarbij men mest uit potstallen gebruikte (Domhof,
1953). In deze potstallen gebruikte men plaggen als strooisel,
waardoor de mest met een hoeveelheid zand werd gemengd. Met de
mest werd het zand op het bouwland gebracht, waardoor dit in de
loop der eeuwen aanzienlijk is opgehoogd. In het eerste stadium
werd daarbij door de grondbewerking de bovenste laag van het humuspodzol gemengd met de potstalmest.
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Het middelste deel van het mestdek is meestal wat minder humeus
en lichter van kleur. Plaatselijk komen er dunne laagjes wit zand
in voor. Verondersteld wordt, dat dit verschijnsel is veroorzaakt
door opstuiving. Er is blijkbaar een periode geweest, dat het in
deze streek sterk gestoven heeft, mogelijk toen men het bouwland
areaal ging uitbreiden. Een dergelijk verschijnsel is ook wel
elders in ons land waargenomen (Van Nispen tot Pannerden, 1951*
blz o 264).
De totale dikte van het mestdek varieert in het gebied van
de Amerkant van ruim 30 cm tot ca 75 cm» In verband met de bodem
classificatie is een scheiding gemaakt bij een dikte van 50 cm.
De profielen met een dunner dek dan 50 cm behoren systematisch tot
de humuspodzolen met een r.a+ig dikke Al. De gronden met een dikker
mestdek worden niet meer tot de humuspodzolen gerekend.
Het humusgehalte van deze mestdekken is niet bijzonder hoogs,
het ligt tussen 4 en 6$. De kwaliteit van de humus is echter vrij
gunstig.
Het humeuze dek is zwak ijzerhoudend. Het kleurt bij gloeien
zeer licht rose, evenals de C-horizont van de humuspodzolen.
IIC.3

5.e_ge_broken grond_en

Dit zijn menggronden van pleistoceen zand en slib.
Het ontstaan van deze gronden kan men zich op verschillende manieren
voorstellen. Zij spelen in dit gebied alle een rol, soms gezamen
lijk, soms ieder afzonderlijk.
De sedimentatie van de alluviale gronden is in dit overgangs
gebied tussen zand en klei in het algemeen rustig verlopen. Dit
blijkt uit de afzetting van kalkloze, vrij zware klei, die groten
deels is gesedimenteerd op een laag veraard veen. De oorspronke
lijke veenbovengrond is dus niet of nauwelijks opgeruimd. Ook waar
de klei direct op het pleistocene zand rust, is het oorspronkelijke
bodemprofiel van het dekzand slechts weinig door watererosie aan
getast. Langs de randen van het hoge zandlandschap kunnen bij deze
sedimentatie, bv. tijdens stormen, direct gebroken gronden zijn
ontstaan door vermenging van door het water opgenomen dekzand met
sedimenterend slib,
In gebieden, waar het dekzand ondiep voorkomt, geeft ook het
graven en uitdiepen van sloten en greppels aanleiding tot het ont
staan van gebroken gronden. Bij de op het graven of uitdiepen
volgende grondbewerking wordt het zand verspreid en met de bouwvoor
gemengd„
Bij dijkdoorbraken wcrdt -"eel zand verplaatst, dat locaal als
dikke lagen op het al dan niet geërodeerde oorspronkelijke profiel
ligt. Waar de zandlagen uitwiggen kunnen door grond bewerking even
eens gebroken gronden ontstaan»
Ook kan door winderosie van de oude bouwlanden in de omgeving
zandig materiaal op de klei zijn terecht gekomen, waardoor na
grondbewerking weer een gebroken dek is ontstaan.
Via de stalmest kan tenslotte ook enig zandig materiaal in de
kleigronden en ook wel klei in de zandgronden geraakt zijn*
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m. DE LEGENDA
111.1

Inleiding

In het gekarteerde gebied komen gronden van zeer verschil
lende aard en samenstelling voor. Bovendien wisselt de opbouw van
het bodemprofiel in een groot deel van het gebied zeer sterk op
korte afstand.
Hjt eerstgenoemde feit veroorzaakt een uitgebreide legenda
van de bodemkaart, zelfs in de hoofdindeling. Het tweede heeft tot
gevolg, dat de onderscheiden eenheden grotendeels gering van opper
vlakte zijn. Er is bij twijfelgevallen steeds naar gestreefd het
belangrijkste kenmerk, t.w. de profielopbouw, te laten prevaleren.
De hoofdindeling is gebaseerd op een scheiding van de ver
schillende sedimenten, die zijn aangetroffen. De basis hiervoor
vormt de aard en het origine van het materiaal, waardoor de hoofd
indeling grotendeels tevens een geologische indeling is (zie ooi:
hoofdstuk IIA).
De onderscheiden hoofdgroepen zijns
1. Kleigronden (III.2 en 3)
2. Gebroken gronden (III.4 en 5)
3. Zandgronden (III.6 en 7)
4» Veengronden (III.8).
Daarnaast komt nog een aantal onderscheidingen voor, dat
ofwel van geringe omvang of betekenis is, of bezwaarlijk in het
ontworpen legendasysteem was op te nemen, de zg. Bijzondere onder
scheidingen (III.9).
111.2

De kleigronden

In deze legenda worden onder de naam kleigronden alle gronden
samengevat,'.die
1. een lutumgehàlte van meer dan 8fo in de bovengrond hebben, en
2. een normale verdeling van de minerale delen over de verschillende
fracties vertonen (zie III.4).
De lutum/slib-verhouding van het sediment is lager dan in de
meer westelijk gelegem jonge zeekleigebieden en ligt rond 57
(Zeeland, ca 65). Echt sloefig kunnen deze gronden dus niet genoemd
worden (afb. 2).
Het lutumgehàlte varieert uiteraard sterk en ligt tussen 8 à
10fo en ruim 50$.
Ook het gehalte aan vrije koolzure kalk is niet bij alle klei
gronden gelijk. Het loopt uiteen van ca 15 tot 0%.
Het humusgehalte van de bouwlanden is iets hoger dan normaal
voor kleigronden en ligt tussen 2 en ca 6fo. Het neemt met de zwaarte
toe.
De opbouw van het profiel is sterk wisselend. Dit wordt echter
in hoofdzaak veroorzaakt door de onder de klei aanwezige oudere
sedentaten en sedimenten? veen en/of zand.
De indeling van de kleigronden is gebaseerd op de verschillen
ins

a. kalkgehalte
b. zwaarte van de bovengrond
c. profielopbouw.
Deze kenmerken zullen in het volgende kort worden besproken,

a. Kalkgehalte
De verschillen in kalkgehalte, die in het gekarteerde gebied
voorkomen, vinden hun oorzaak deels in de milieufactoren tijdens
de opslibbing, deels in de waterhuishouding en het bodemgebruik|
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dit laatste over een lange reeks van jaren.
Een belangrijk deel van de kleigronden is over het gehele
profiel kalkrijk. Een ander deel van de kleigronden heeft een
profiel, waarvan de bovengrond bestaat uit kalkloze tot kalkarme
klei, die min of meer geleidelijk kalkhoudender wordt. Steeds
wordt binnen 50 cm kalkrijk materiaal aangetroffen •). De overige
gronden zijn geheel kalkloos. Zij zijn merendeels zwaar en boven
dien is het kleidek meestal niet dik.
Op de bodemkaart is het kalkgehalte aangegeven door de eerste
hoofdletter van het symbool en wel"
À voor geheel kalkrijke gronden,
B voor gronden met een kalkhoudende bovengrond, binnen 50 °m over
gaande in kalkrijk materiaal t f
C voor gronden, die geheel kalkarm of kalkloos zijn.
b. Zwaarte van de bovengrond
De zwaarte van de bovengrond, die op de bodemkaart is aangegeven,
is bepaald door schatting van het lutumgehalte (percentage < 2 mu)
van de tweede steek. De bouwvoor is steeds enkele procenten lichter.
De lichte profielen (zavels) worden naar beneden toe overwegend
geleidelijk iets lichter, zij zijn min of meer aflopend; de zwaar
dere gronden, vooral de kalkloze, blijven over het algemeen tot
vrij grote diepte even zwaar en worden eerst dan lichter. Sommige
gronden worden zelfs met toenemende diepte wat zwaarder. Beide
laatste groepen kunnen met de terms homogeen worden aangegeven.
De indeling in zwaarteklassen is conform het landelijk gebruik.
In het symbool op de bodemkaart wordt de zwaarte van de bovengrond
aangegeven door een cijfer, achter de hoofdletter voor het kalkgehalte, als volgt s
Symbool
2
3
4
5
6

Benaming
% lutum (< 2 mu)
zeer lichte zavel
SÜ12
lichte zavel
12-17-J;zware zavel
17-J-25
lichte klei
25-35
matig zware klei
35-50
Doze indeling geldt voor alle drie kalkklassen.
c * Profiolopbouw

Naar de aard van de ondergrond en de diepte, waarop deze voor
komt, zijn de kleigronden van de verschillende kalkklassen nader
onderverdeeld voor elke zwaartegroep.
In de eerste plaats worden gronden onderscheiden, waarbij
binnen 120 cm (boordiepte) geen ander sediment voorkomt. Deze gronden
hebben dus tot tenminste 120 cm aflopende of homogene profielen.
Daarnaast/is onderscheid gemaakt naars
le. de aard van het materiaal in de ondergrond, t.w.s
veen, zand of veen-op-zand,
2e. de diepte waarop dit voorkomt, t.w.s
boven 50 cm, tussen 50 en 80 cm of tussen 80 en 120 cm.
Voor zover in het gekarteerde gebied voorkomend, zijn boven
genoemde onderscheidingen naar de profielopbouw gecombineerd met
de zwaarte-indeling en de indeling in kalkklassen.
/zijn de kleigronden onderscheiden, waarbij binnen 120 cm een afwij
kend sedentaat of sediment voorkomt. Hierbij
') Enkele profielen, die tot op het veen of het kalkloze dekzand
duidelijk kalkhoudend blijven, zijn ook tot deze groep gerekend.

Op de bodemkaart is het profielverloop aangegeven door een
letter of lettercombinatie achter het cijfer voor de zwaarte van
de bovengrond. Dit is niet het geval voor de profielen zonder af
wijkend sediment of sedentaat binnen 120 cm. Hierbij is volstaan
met de letter voor het kalkgehalte en het cijfer voor de zwaarte.
De afwijkende sedimenten en hun diepte zijn als volgt op de
bodemkaart aangeduid;
Diepte waarop het begint

iymbool

Aard van het materiaal

V
(v)

veen
veen
veen

boven 50 cm
tussen 50 en 80 cm
tussen 80 en 120 cm

Z
z
(z)

zand
zand
zand

boven 50 cm
tussen 50 en 80 cm
tussen 80 en 120 cm

V

Vz

veen op zand

vz

veen op zand-

(vz)

veen op zand

IIL3

veen
zand
veen
zand
veen
zand

begint
binnen
begint
binnen
begint
binnen

boven 50 cm?
120 cm
tussen 50 en
120 cm
tussen 80 en
120 cm»

cm

De bodemtypen van de kleigronden

In deze paragraaf zullen de op de bodemkaart voorkomende
bodemtypen worden opgesomd en omschreven. Van de voornaamste een
heden zullen beschrijvingen van typische vertegenwoordigers worden
gegeven,,
A. Ka_lkri_j_k£ kl£igr£nd_en
H e t a f l o p e n d e t o t h o m o g e n e p r o.f i e 1 e n
A2 ') Kalkrijke zeer lichte zavel met iets aflopend profiel.
Het lutumgehaltevan de bovengrond ligt tussen 8 en 12$. Het
humusgehalte van de bouwvoor ligt tussen 2 en jfo. Het profiel
blijft ongeveer even zwaar tot ca 40 cm en wordt dan zeer
geleidelijk lichter. Kleiarm zand wordt binnen boordiepte
nooit aangetroffen. Het gehele profiel is kalkrijk.
A3

Kalkrijke lichte zavel met iets aflopend profiel.
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 12 en 17-§•$.
Het humusgehalte van de bouwvoor ligt tussen 2 en 3$» Het
profiel blijft ongeveer even zwaar tot ca 40 cm en wordt
dan geleidelijk iets lichter. Binnen boordiepte wordt nooit
kleiarm zand aangetroffen. Het gehele profiel is kalkrijk.
Het kalkgehalte van de bouwvoor is wat lager dan van de rest
van het profiel.
Een voorbeeld van de profielopbouw is het volgende (7A-91) 'V
zie ook afb. 30-20
20-40

cm bruine, matig humeuze, kalkrijke, lichte zavel
cm grijsbruine, matig humusarme, kalkrijke, zeer lichte
zavel
40-60 cm bruingrijze, lichte tot zeer lichte zavel, matig
veel roodbruine roestvlekken
60-110 cm grijze, kalkrijke, zeer lichte zavel^ matig veel
roodbruine roestvlekken
110cm blauwgrijs, matig kleiig zand
') symbool op de bodemkaart
") nummer veldkaart en boornummer
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A4

Kalkrijke zware zavel met iets aflopend profiel.
Het profiel is opgebouwd als dat van A3, doch het lutum
gehalte van de bovengrond ligt tussen 17-J- en 25^.

A5

Kalkrijke lichte klei met een vrij homogeen profiel.
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 25 en 35^«
Het humusgehalte van de bouwvoor bedraagt rond ¥fo.
Het profiel blijft ongeveer even zwaar tot ca 80 cm.
Daaronder neemt het lutumgehalte meestal iets af.
Een voorbeeld van de profielopbouw is het volgendes
0-30 cm grijsbruine, matig humeuze, kalkrijke lichte klei?
enige roest langs wortelgangen
30-60 cm bruingrijze5 matig humusarme, kalkrijke lichte
klei ? matig veel roodbruine roestvlekken
60-90 cm grijze, kalkrijke lichte klei, matig veel rood
bruine roestvlekken
90-110 cm blauwgrijze, zeer humeuze lichte klei tot zware
zavel1 gereduceerd
110cm donkerblauwgrijze5 zeer humeuze zware zavel?
gereduceerd5 zwak gelaagd-

A6

Kalkrijke, matig zware klei met vrij homogeen profiel
Het profiel is opgebouwd als dat van A5, doch het lutum
gehalte van de bovengrond ligt tussen 35 en 50^Het type heeft slechts een geringe verbreiding in de
Polder van de Moer.

O p

v e e n

A3v

Kalkrijke lichte zavel, tussen 50 en 80 cm overgaand in veen.
Het lutumgehalte van de bovengrond, ligt tussen 12 en 17j0ó.
Het profiel blijft homogeen tot op het veen. Tussen 50 en
80 cm gaat het over in mosveen, via een veraarde veenlaag.
Het veen gaat door tot meer dan 120 cm.

A4v

Kalkrijke zware zavel, tussen 50 en 80 cm overgaand in veen
Het profiel is opgebouwd als dat van A3v, doch het lutum
gehalte van de bovengrond ligt tussen 17-g- en 25fo.
Een voorbeeld van de prof iébpbouv; is het volgende (8-77)s
0-20 cm bruine, matig humeuze, kalkrijke zware zavel
20-50 cm grijsbruine, matig humusarme, kalkrijke zware
sarelj voce* langs wortelgangcn
5O-6O cm bruingrijze, kalkrijke zware zavel? matig veel
roodbruine roestvlekken
60-70 cm idem,, doch met grijze matrix-kleur
70-90 cm zwart veraard veen
90-130 cm zwartbruin, iets veraard mosveen
IIO-I4O cm bruin, niet veraard veenmosveen
I4O-I6O cm geelbruin rietzeggeveen
I6Ocm dekzand

A5v

Kalkrijke lichte klei, tussen 50 en 80 cm overgaand in veen.
Het profiel is opgebouwd als dat van A3v, doch het lutum
gehalte van de bovengrond ligt tussen 25 en 35i°°

A3(v) Kalkrijke lichte zavel, tussen 80 en 120 cm overgaand in veen»
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 12 en 17-g9°»
Het profiel blijft kalkrijk en homogeen tot op het veenmos
veen, dat tussen 80 en 120 cm wordt aangetroffen. De over
gang wordt gevormd door een veraarde veenlaag. Het veen gaat
door tot meer dan 120 cm,
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Een voorbeeld van de profielopbouw is het volgende (5-12„
profiel A17, zie ook afb. 4)s
0-22

cm donkergrijsbruine, matig humeuze, kalkrijke, zeer
lichte tot lichte zavel (analyse, afb. 4a)
22-46 cm bruines zeer humusarme, kalkrijke, lichte zavel
(analyse, afb. 4b)
46-71 cm lichtolijfbruine, kalkrijke, zeer lichte zavel
(analyse, afb. 4c)? weinig roodbruine roes tv lekken
fijn gelaagd
71-84 cm olijfbruine, kalkrijke, lichte zavel (analyse,
afb. 4d)j roodbruin roestbandje op de overgang naars
84-90 cm donkergrijze, zeer humeuze, kalkhoudende, lichte
tot matig zware klei (analyse, afb» 4©)l matig
veel roodbruine roestvlekken^ scherp ops
90-100 cm zwart, veraard, kleiig veen
100cm zwartbruin veenmosveen.
A4(v) Kalkrijke zware zavel, tussen 80 en 120 cm overgaand in veen
Het profiel is opgebouwd als dat van A3(v), doch het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 17-5- en 2jfo,
Een voorbeeld van de profielopbouw is het volgende (pr. Al9,
afb. 5 ) i
0-15

cm zeer donkergrijsbruine, matig humusrijke, matig
kalkrijke, zware zavel (analyse, afb. 5a)S struc
tuur? afgerond blokkig
15-35 cm donkerbruine, matig humeuze, kalkrijke zware zavel;
structuurs samengesteld ruw prisma^ weinig rood
bruine roestvlekken (analyse afb. 5^)
35-55 cm grijze, matig humusarme, kalkrijke zware zavel
(analyse, afb. 5°)> veel wadslakjes
55-90 cm grijze, kalkrijke lichte klei, naar onder geleide
lijk zwaarder wordend (gemiddelde analyse, afb. 5^)5
veel wadslakjes
90-105 cm donkergrijze, matig humeuze, matig kalkrijke lichte
klei (analyse, afb. 5e)> oud vlak ?
IO5-II5 cm- zeer donkergrijze, zeer humeuze, kalkhoudende
lichte klei (analyse, afb. 5f)? veel zachte Cardium
schelpen
115cm zwartbruin, veraard veen.
A5(v) Kalkrijke lichte klei, tussen 80 en 120 cm overgaand in veen.
Het profiel is opgebouwd als dat van A?(v), doch het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 25 en 359°°
Een voorbeeld van de profielopbouw is het volgende (7A-228$
afb. 6)„
0-25

cm bruine, matig humeuze, matig kalkrijke lichte
klei (afb. 6a)
25-60 cm grijsbruine, matig humusarme, kalkrijke lichte
klei| matig veel roodbruine roestvlekken (afb. 6b)
60-70 cm bruingrijze, kalkrijke zware zavel^ matig veel
roodbruine roestvlekken
70-110 cm donkergrijze, matig humeuze, kalkrijke lichte kleif
matig veel roodbruine roestvlekken (afb. 6c)
110-120 cm zwartbruin veraard veen
120cm bruin veenmosveen

16

O p

z a n d

A4z

Kalkrijke zware zavel? tussen 50 en 80 cm overgaand in zand.
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 17-g- en 25$>.
Het profiel blijft ongeveer homogeen en kalkrijk tot op het
dekzand, dat tussen 50 eïl 8û cm wordt aangetroffen. Het dek
zand is zwak lemig en heeft een oud bodemprofiel, een humuspodzol.

A5z

Kalkrijke lichte klei, tussen 50 e*1 80 cm overgaand in zand.
Het profiel is opgebouwd als dat van A3z, doch het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 25 en 35^°

A3(z) Kalkrijke lichte zavel, tussen 80 en 120 cm overgaand in zand.
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 12 en
Het profiel blijft ongeveer homogeen en kalkrijk tot op het
dekzand, dat tussen 80 en 120 cm wordt aangetroffen. Het dekzand is niet tot zwak lemig en heeft een oud bodemprofiel,
een humuspodzol.
A4(z) Kalkrijke zware zavel, tussen 80 en 120 cm overgaand in zand.
Het profiel is opgebouwd als dat van A3(z), doch het lutum
gehalte van de bovengrond ligt tussen 17-5- en 25fo„
Een voorbeeld van de profielopbouw is het volgende (2-78)s
0-20 cm grijsbruine, matig humeuze, kalkhoudende zware zavel
20-40 cm bruingrijze, matig humusarme, kalkrijke zware zavelf
weinig roodbruine roestvlekken
40-80 cm bruingrijze, kalkrijke lichte zavel, weinig rood
bruine roestvlekken
80-100 cm grijze, kalkrijke zeer lichte zavels gereducëerd
100cm donkerbruin, matig humusarm, matig fijn zand
A5(z) Kalkrijke lichte klei, tussen 80 en 120 cm overgaand in zand.
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 25 en 35^»
Het profiel is geheel kalkrijk tot op het dekzand en wordt
naar beneden geleidelijk lichter. De zwak lemige dekzandondergrond met een humuspodzolprofiel wordt aangetroffen
tussen 80 en 120 cm.

A6(Z) Kalkrijke matig zware klei, tussen 80 en 120 cm overgaand
in zand.
Het profiel is opgebouwd als dat van A5(z), doch het lutum
gehalte van de bovengrond ligt tussen 35 en 5&$>•
O p

v e e n

o p

z a n d

A4vz

Kalkrijke zware zavel, tussen 50 en 80 cm overgaand in veenp
zand binnen 120 cm.
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 17-g- en 25^.
Het profiel blijft kalkrijk en ongeveer homogeen tot op het
veen, dat tussen 50 en 80 cm begint« Het veen bestaat op de
overgang van de klei uit veraard veenp de rest is vëenmosveen. Op ongeveer 100 cm gaat het over in zwak lemig dekzand
met een humuspodzolprofiel.
Een voorbeeld van de profielopbouw is het volgende (2-128)s
0-20 cm grijsbruine, matig humeuze, kalkrijke zware zavel
20-40 cm bruingrijze, matig humusarme, kalkrijke zware zavel^
roest langs wortelgangen
40-60 cm grijze, kalkrijke, zware zavel^ weinig roodbruine
roestvlekken
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60-70 cm donkergrijze, kalkloze, venige klei^ weinig rood
bruine roestvlekken
70-100 cm kleiig veen§ gereduceerd
100cm zwartbruin^ matig humusrijk, zwak lemig, matig
fijn zandLaaggelegen

(Kreekbeddingen)

KA3

Kreekbedding met een bovengrond van kalkrijke lichte zavel.
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 12 en 17•§$.
De bovengrond is humeus tot zeer humusrijk. Het gehele pro
fiel is kalkrijkj het wordt naar beneden iets lichter«
Beneden 50 cm treedt min of meer sterke gelaagdheid op, waar
bij lutumrijkere en lutumarmere lagen afwisselen met ver
slagen veenlaagjesf soms bestaan de laagjes uit zwak kleiig
zand. De profielen zijn tot in de bovengrond sterk roestig.
De ligging is relatief laag. De profielopbouw is zowel in
horizontale als in verticale zin zeer onregelmatig.

KA4

Kreekbedding met een bovengrond van kalkrijke zware zavel.
Het profiel is opgebouwd als dat van KA3, doch het lutum
gehalte van de bovengrond ligt tussen 17-§- en

KA5

Kreekbedding met een bovengrond van kalkrijke lichte klei.
Het profiel is opgebouwd als dat van KA3, doch het lutum
gehalte van de bovengrond ligt tussen 25 en 35/^°

B. Op£ervlaW<:i1g_kalkhoud_end£ kleigronden
M e t

a f l o p e n d e

t o t

binnen £0_cm kalkhoudend)

h o m o g e n e

p r o f i e l e n

B4

Oppervlakkig kalkhoudende zware zavel met iets aflopend profiel.
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 17-g- en 25$°
Het humusgehalte van de bouwvoor bedraagt rond 3%• Het profiel
blijft ongeveer homogeen tot ca 40 cm en wordt dan geleidelijk
iets lichter. Op 90 à 100 cm wordt het profiel zeer humeus
en gaat juist beneden 120 cm over in reen. De grond is tot
ca 30 cm kalkhoudend en wordt dan geleidelijk kalkrijk. De
humeuze lagen zijn weer kalkarm tot kalkloos.

O p

v e e n

B5V

Oppervlakkig kalkhoudende lichte klei, binnen 50 cm overgaand
in veen
Het lutumgehalte van de bovengrond, ligt tussen 25 en 35F°°
Het profiel blijft ongeveer homogeen tot op het veen, dat
even boven 50 cm begint en doorgaat tot meer dan 120 cm.
De grond is kalkarm tot ca 30 cm en wordt dan geleidelijk
iets kalkrijker tot op het veen. De bovenste ca 30 cm van
het veen zijn veraard^ de rest van het veen bestaat groten
deels uit rietzeggeveen. Soms is onder de veraarde veenlaag
nog een dunne laag veenmosveen aanwezig.

B3v

Oppervlakkig kalkhoudende lichte zavel, tussen 50 en 80 cm
overgaand in veen.
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 12 en 17-g$*
Het profiel blijft vrij homogeen tot op het veen of wordt
naar beneden iets zwaarder. Het veen, dat tussen 50 en 80 cm
begint en doorgaat tot meer dan 120 cm, bestaat uit een
ca 25 cm dikke bovenlaag van zwart veraard materiaal, dat
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overgaat in rietzeggeveen. Op deze overgang wordt vaak
jong mosveen met wollegrasresten (lok) aangetroffen.
De grond is tot ca 30 cm kalkhoudend en wordt dan geleide
lijk iets kalkrijker tot op het veen,
B4v

Oppervlakkig kalkhoudende zware zavel, tussen 50
overgaand in Teen,

en

80 cm

Het profiel is opgebouwd als dat van B3v, doch het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 17-§- en 25/£•
Een voorbeeld van de profielopbouw is het volgende (pr. 22,
afbo 7). Het profiel heeft een lichte overslaginvloed »
0-15 cm
15-30
30-60
6O-8O
80-100
100-

grijsbruine« matig humusrijke, kalkhoudende zware
zavel (afb„ 7a)
cm grijsbruine, matig humeuze, kalkhoudende zware
zavel^ roest langs wortelgangen (afb„ 7h)
cm bruingrijze, matig humeuze, kalkrijke, lichte
kleij weinig roodbruine roestvlekken (afb. 7c)
cm donkergrijze, kalkloze, venigs klei
cm' bruinzwart, veraard ^ iets ingedroogd, korrelig
veen
cm bruin rietzeggeveen.

B5v

Oppervlakkig kalkhoudende lichte klei, tussen 50 en 80 cm
overgaand in veen.
Het kalkverloop en het minerale deel van het profiel zijn
gelijk aan die van B3v. De veenlaag bestaat uit ca 25 cm
veraard veen, overgaand in veenmosveen. Lok werd niet aange
troffen.

B3(v)

Oppervlakkig kalkhoudende lichte zavel, tussen 80 en 120. cm
overgaand in veen.
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 12 en 17-29°«
Het profiel wordt naar beneden toe zwaarder. Het veen is ca
20 cm veraard en gaat dan over in rietzeggeveen tot meer
dan 120 cm. De grond is kalkhoudend tot ca 30 cm en wordt
dan geleidelijk kalkrijker.

B4(v)

Oppervlakkig kalkhoudende zware zavel, tussen 80 en 120 cm
overgaand in veen.
Het profiel is opgebouwd als dat van B3(v), doch het lutum
gehalte van de bovengrond ligt tussen 17-g- en 25%. Op de
overgang naar het rietzeggeveen wordt plaatselijk lok aange
troffen.

B5(v)

Oppervlakkig kalkhoudende lichte klei, tussen 80 en 120 cm
overgaand in veen.
Het profiel is opgebouwd als dat van B3(v), doch het lutum
gehalte van de bovengrond ligt tussen 25 en 35%« Boven het
veen wordt de kleilaag weer lichter,

O p
B4Z

z a n d
Oppervlakkig kalkhoudende zware zavel, binnen 50 cm overgaand
in zand.
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 17-g- en 25%.
Het profiel wordt naar beneden zwaarder. Het profiel is kalk
houdend tot ca 30 cm, daaronder wordt het geleidelijk
iets
kalkrijker tot op het kalkloze zand. Juist boven 50 cm wordt
het dekzand aangetroffen. Het is zwak lemig en heeft een
humuspodzolprofiel, waarvan de bovenkant zeer humeus is (gliede).
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B3z

Oppervlakkig kalkhoudande lichte zavel, tussen 50 eïl 80 cm
overgaand in zand.
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 12 en l'Info.
Het profiel blijft homogeen of wordt naar beneden zwaarder.
De grond is kalkhoudend tot ca 30 cm, daaronder wordt het
profiel geleidelijk kalkrijker, tot op het kalkloze zand *
Het dekzand begint tussen 50 en 80 cm. Het is niet tot zwak
lemig en heeft een humuspodzolprofiel, waarvan de bovenkant
zeer humeus is (gliede).

B5z

Oppervlakkig kalkhoudende lichte klei, tussen 50 en 80 cm
overgaand in zand„
Het profiel is opgebouwd als dat van B3s„ doch de bovengrond
heeft een lutumgehalte, dat ligt tussen 25 en 35%°

B3(z)

Oppervlakkig kalkhoudende lichte zavel, tussen 80 en 120 cm
overgaand in zand.
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 12 en
Het profiel blijft homogeen tot op het dekzand. De grond is
kalkhoudend tot ca 30 cm en wordt dan geleidelijk kalkrijk
tot op het kalkloze dekzand, dat op 90 à 100 cm begint.
Het is niet lemig en heeft een humuspodzolprofiel»

B5(z)

Oppervlakkig kalkhoudende lichte klei, tussen 80 en 120 cm
overgaand in zand.
Het profiel is opgebouwd als dat van B3(z), doch de boven
grond heeft een lutumgehalte tussen 25 en 35%'

O p

v e e n

o p

z a n d

B4Vz

Oppervlakkig kalkhoudende zware zavel, binnen 50 cm over
gaand in veenj zand binnen 120 cm.
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 17-J- en 25%*
Het profiel blijft ongeveer homogeen tot op het veen, dat
juist boven 50 cm wordt aangetroffen. Het veenprofiel bestaat
uit ca 20 à 30 cm veraard veen, dat soms direct op zand ligt5
op andere plaatsen is nog een laag onveraard rietzeggeveen
aanwezig- Het dekzand is zwak lemig en heeft een humuspodzol
profiel. De grond is kalkhoudend tot ongeveer 20 cm en wordt
dan geleidelijk iets kalkrijker tot op het veen. Het dekzand
is kalklooso

B5Vz

Oppervlakkig kalkhoudende lichte klei, binnen 50 cm overgaand
in veenj zand binnen 120 cm.
Het profiel is opgebouwd als dat van B4"Vz, doch het lutum
gehalte van de bovengrond ligt tussen 25 en 35%»
veraarde
veen gaat bij dit type plaatselijk direct via een zeer humeuze laag (gliede) over in het humuspodzol van het dekzand.
Een voorbeeld van de profielopbouw is het volgende (3-197)s
0-20 cm
20-45 cm
45-70 cm
70-90 cm
90-110 cm
110-

cm

bruine, matig humeuze, kalkarme lichte klei
grijsbruine, matig humusarme, kalkhoudende matig
zware kleij weinig roodbruine roestvlekken
zwart, veraard veen
bruin rietzeggeveen
bruinzwart, matig humusrijk, zwak lemig, matig
fijn zand
bruin, matig humusarm, zwak lemig, matig fijn zand
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B3vz

Oppervlakkig kalkhoudende lichte zavel, tussen 50 en 80 cm
overgaand in veen; zand binnen 120 cm.
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 12 en 11^?°*
Het profiel wordt naar beneden zwaarder. Het veen, dat
tussen 50 en 80 cm begint, is geheel veraard» Het gaat,,
via een zeer humeuze, gliedeachtige laag over in zwak
lemig dekzand met een humuspodzolprofiel. De grond is
kalkhoudend tot ca 20 cm en wordt dan geleidelijk kalkryk
tot even boven het veen. Het dekzand is kalkloos.

B4vz

Oppervlakkig kalkhoudencfe zware zavel, tussen 50
overgaand in veen; zand binnen 120 cm.

en

80 cm

Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen IJ\ en 25fo.
Het profiel blijft ongeveer homogeen tot op het veen. Dit
bestaat uit een ca 20 cm dikke, veraarde laag, die over
gaat in rietzeggeveen. Op ca 100 cm wordt zwak lemig dek
zand aangetroffen met een humuspodzolprofiel. Het profiel
is ca 30 cm kalkhoudend en wordt dan kalkrijk tot even
boven het veen. Het dekzand is kalkloos.
B5vz

Oppervlakkig kalkhoudende lichte klei, tussen 50
overgaand in veen5 zand binnen 120 cm»

en

80 cm

Het profiel is opgebouwd als dat van B3vz, doch het lutum
gehalte van de bovengrond ligt tussen 25 en 35%>
dekzand
begint omstreeks 11.0 cm.
C. Kalkarme_of ka1klo^e_kleigronden_
O p

v e e n

C3V

Kalkloze lichte zavel, binnen 50 cm overgaand in veen.
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 12 en 17•§$.
Het humusgehalte van de bouwvoor is normaal, nl. ca 2-§$•
Bij gebruik als grasland, wat op deze kalkarme gronden
veelvuldig het geval is, ligt het uiteraard veel hoger.
Ook de vele gescheurde graspercelen hebben een aanzienlijk
hoger humusgehalte, afhankelijk van de tijd, die sinds het
scheuren verlopen is. Het profiel wordt naar beneden iets
zwaarder en gaat even boven 50 cm over in veen. Hiervan
bestaat de bovenste 30 cm uit veraard veen, dat overgaat
in een dunne laag veenmosveen met wollegras (lok). Daaronder
volgt dan tot meer dan 120 cm rietzeggeveen. Het gehele
profiel is kalkloos. Het type is tot één plaats beperkt.

C4V

Kalkloze zware zavel, binnen 50 cm overgaand in veen.
Het profiel is opgebouwd als dat van C3V, doch het lutum
gehalte van de bovengrond ligt tussen 17-g- en 25^0.

C5V

Kalkloze lichte klei, binnen 50 cm overgaand in veen.
Het lutumgehalte van dê bovengrond ligt tussen 25 en 35^«
Het profiel wordt naar beneden iets lichter. Even boven
50 cm wordt veen aangetroffen, waarvan de bovenste 10 à
50 cm veraard zijn. Daaronder gaat het plaatselijk direct
over in rietzeggeveen! elders is er eerst een 10-30 cm
dikke laag veenmosveen aanwezig. Het veen gaat door tot
meer dan 120 cm. Het gehele profiel is kalkloos.
Een voorbeeld van de profielopbouw is het volgende (6-100)s
0-10 cm grijsbruine, matig humusrijke, kalkloze lichte
klei:; roest langs wortelgangen
10-45 cm bruingrijze, matig humusarme, kalkloze lichte
klei5 matig veel roodbruine roestvlekken
45-70 cm zwartbruin veraard veen
7Ocm bruin rietzeggeveen.
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C6V

Kalkloze matig zware klei, binnen 50 cm overgaand in veen.
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 35 en 5®/°'
Het profiel is homogeen of wordt met toenemende diepte iets
zwaarder^ het gaat even boven 50
over in veen, dat ca
30 cm veraard is. Daaronder komt veenmosveen voor, veelvuldig
met wollegras (lok). Op ca 100 cm gaat het profiel over in
rietzeggeveen tot meer dan 120 cm. Het gehele profiel is
kalkloos,
Een voorbeeld van de profielopbouw is het volgende (6-285
pr. l8, afb. 8).
0-13 cm

donkergrijze, zeer humusrijke, kalkloze, zeer
fijnzandige, matig zware klei (analyse, afb. 8a)f
matig veel roodbruine roestvlekken? structuur
ruw samengesteld prismatisch; zode
13-25 cm grijze, matig humeuze, kalkloze, zeer fijnzandige,
lichte klei(analyse, afb. 8b); structuur en roest
als vorige laag
25-38 cm donkergrijze, matig humeuze, kalkloze, matig zware
klei (analyse, afb. 8c)| roest als in zodelaag
38-44 cm als vorige laag, afgewisseld met dunne, zwart
bruine veenlaagjes
44-55 cm donkergrijsbruin, kleiig, veraard veen
55-80 cm zwartbruin, veraard veen
80-100 cm bruin veenmosveen met wollegras (lok)
100cm bruin rietzeggeveen
Het profiel heeft in de bovengrond enige overslaginvloed.
C3v

Kalkloze lichte zavel, tussen 50 en 80 cm overgaand in veen.
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 12 en 17•$>,
Het profiel wordt naar beneden zwaarder en gaat via een
kleiige veenlaag (ca 10 cm dik) over in zwart, veraard veen,
ter dikte van 20 à 25 cm. Dit rust op veenmosveen met wolle
gras (lok). De overgang naar het rietzeggeveen wordt meestal
nog juist binnen boordiepte aangetroffen. Het gehele profiel
is kalkloos.

C4v

Kalkloze zware zavel, tussen 50 en 80 cm overgaand in veen.
Het profiel is opgebouwd als dat van C3v, doch het lutum
gehalte van de bovengrond ligt tussen 17-g- en 2$%°

C5v

Kalkloze lichte klei, tussen 50 en 80 cm overgaand in veen.
Het profiel is opgebouwd als dat van C3v, doch het lutum
gehalte van de bovengrond ligt tussen 25 en 35^» Een voor
beeld van de profielopbouw is het volgende (8-194)s
0-10 cm
10-30 cm
3O-65 cm
65-75
75-90
9O-HO
110-

cm
cm
cm
cm

zode§ bruingrijze, zeer humeuze, kalkloze lichte
kleij matig veel roodbruine roestvlekken
bruingrijze, matig humusarme, kalkloze lichte klei?
matig veel roodbruine roestvlekken
grijze, kalkloze, lichte tot matig zware klei5
veel roodbruine roestvlekken
donkergrijsbruin, kleiig veen
zwartbruin veraard veen
bruin veenmosveen met wollegras (lok)
bruin rietzeggeveen.
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C6v

Kalkloze matig zware klei, "tussen 50 en 80 cm overgaand
in veen.
Het profiel is opgebouwd als dat van C3v, doch het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 35 en 50^°
Een voorbeeld van de profielcpbouw is het volgendes
0-10 cm
10-20 cm
20-60 cm
60-70 cm
70-80 cm
80cm

zodef bruingrijze, zeer humusrijke, kalkloze
lichte klei; matig veel roodbruine roestvlekken
bruingrijze y matig humusarme, kalkloze matig
zware kleis matig veel roodbruine roestvlekken
grijze5, kalkloze matig zware klei^ matig veel
roodbruine roestvlekken
donkergrijsbruin kleiig veen
zwartbruin veraard veen
bruin veenmosveen met wollegras (lok) „

C4(v)

Kalkloze zware zavel, tussen 80 en 120 cm overgaand in veen.
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 17-J- en 25$»
.Het profiel wordt naar beneden aanzienlijk zwaarder (tot
matig zware klei)» De bovenste laag van het veen is kleiig
en veraard (ca 20 cm dik). Daaronder wordt veenmosveen aan
getroffen tot meer dan 120 cm. Het gehele profiel is kalkloos.

C5(v)

Kalkloze lichte klei, tussen 80 en 120 cm overgaand in veen.
Het profiel is opgebouwd als dat van 04(v), doch het lutum
gehalte van de bovengrond ligt tussen 25 en 35^»
Een voorbeeld van de profielopbouw is het volgende (10-172)s
0-20 cm
20-60 cm
60-90 cm
90-110 cm
110cm

O p

bruingrijze, matig humeuze, kalkloze zware zavel
tot lichte kle'ip matig veel roodbruine roest
vlekken
grijze, kalkloze lichte kleif matig veel rood
bruine roestvlekken
donkergrijze, kalkloze matig zware kleij roest
langs wortelgangen
zwartbruin veraard veen, bovenin kleiig
bruin veenmosveen.

z a n d

C3Z

Kalkloze lichte zavel, binnen 50 cm overgaand in zand.
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 12 en 17
Het profiel blijft
homcgeon tot op het zand, dat
even boven 50 cm wordt aangetroffen. Het is zwak lemig
dekzand met een humuspodzol. De overgangslaag is meest zeer
humeus (gliede). Het gehele profiel is kalkloos.

C4Z

Kalkloze zware zavel, binnen 50 cm overgaand in zand.
Het profiel is opgebouwd als dat van C3Z, doch het lutum
gehalte van de bovengrond ligt tussen 17-g- en 25%.
Een voorbeeld van de profielopbouw is het volgende (3-287)s
0-30 cm donkerbruine, matig humeuze, kalkloze, zware zavel
30-45 cm bruingrijze, matig humusarme, kalkloze, zware
zavelj weinig roodbruine roestvlekken
45-70 cm zwart, matig humusrijk, zwak lemig, matig fijn
zand met vrij veel loodzandkorrels5 pikkerig
70-80 cm zwartbruin, matig humusarm, zwak lemig, matig
fijn zand
80-90 cm donkerroodbruin, matig humusarm, matig fijn zand
9Ocm lichtbruin, matig fijn zand.
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C5Z

Kalkloze lichte klei, binnen 50 cm overgaand in zand.
Het profiel is in hoofdzaak opgebouwd als dat van C3Z,
doch het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 25 en
35$. Bovendien wordt het profiel naar beneden iets zwaarder
tot de overgang naar het zand.

04z

Kalkloze zware zavel, tussen 50

en

80 cm overgaand in zand„

Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 17-J- en 25%,
Het profiel wordt naar beneden iets zwaarder. Op ongeveer
70 cm wordt de overgang naar het dekzand gevonden, die
bestaat uit een zeer humusrijke laag (gliede). Het zwak
lemige dekzand heeft een podzolprofiel.
C5z

O p
C4Vz

Kalkloze lichte klei, tussen 50 en 80 cm overgaand in veen.
Het profiel is opgebouwd als C4z, doch het lutumgehalte
van de bovengrond ligt tussen 25 en 35f°°
v e e n

o p

z a n d

Kalkloze zware zavel, binnen 50
zand binnen 120 cm»

overgaand in veen%

Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 17-J- en
Het profiel wordt naar beneden zwaarder. Juist boven de 50
cm wordt een dun (ca 10-25 cm dik) veenlaagje aangetroffen,
dat via een zeer humeuze zandlaag (gliede) overgaat in zwak
lemig dekzand met een humuspodzolprofiel.
C5Vz

Kalkloze lichte klei, binnen 50 cw overgaand in veen;; zand
binnen 120 cm.
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 25 en 35$«
De profielopbouw is verschillend naar gelang de plaats.
In kleine oppervlakken en langs de rand van het dekzandgebied is de veenlaag dun, 10 tot 20 cm veraard veen, dat
via een zeer humeuze zandlaag (gliede) overgaat in zwak
lemig dekzand met een humuspodzolprofiel.
In de grotere gebieden, die door dit type worden ingenomen,
wordt de veenlaag vanaf de zandgrens geleidelijk dikker.
Het veen bezit dan een veraarde bovenlaag van ca 30 cm op
veenmosveen. Het zwak lemige dekzand met een humuspodzol
profiel, waarvan de bovenkant zeer humusrijk is, wordt dan
eerst op een diepte van 90 à 110 cm aangetroffen.

C2vz

Kalkloze zeer lichte zavel, tussen 50 en 80 cm overgaand
in veen^ zand binnen 120 cm.,
Het type komt alleen vóór als lC2vz (zie de bijzondere
onderscheidingen III.9)«
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 8 en 12$.
Het profiel blijft homogeen tot op het veen. Een dunne laag
veraard veen gaat over in veenmosveen, dat op 80 à 100 cm
in rietzeggeveen overgaat. Op 100 à 110 cm wordt zwak lemig
dekzand met een humuspodzolprofiel aangetroffen.

C3vz

Kalkloze lichte zavel, tussen 50
veen| zand binnen 120 cm.

en

80 cm overgaand in

Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 12 en 1
Het profiel is homogeen of wordt naar beneden iets zwaarder.
De veenlaag is 20 tot 40 cm dik en practisch geheel veraard.
Het zwak lemige dekzand met zeer humusrijke bovenlaag (gliede)
heeft een humuspodzolprofiel.
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C4vz

Kalkloze zware zavel, "tussen 50 en 80 cm overgaand in veenj
zand binnen 120 cm.
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 17-g- en 25$.
Het profiel wordt naar onder duidelijk zwaarder. Het veen>.
dat omstreeks 60 cm begint ? bestaat uit een veraarde laag
van ca 20 à 40 cm dikte, soms op een laagje veenmosveen
van 10 à 20 cm, overgaand in rietzeggeveen. Tussen 100 en
120 cm begint het dekzand, waarvan de bovenlaag plaatselijk
zeer humusrijk: is (gliede). In het zwak lemige dekzand is
een humuspodzolprofiel ontwikkeld.
Een voorbeeld van de profielopbouw is het volgende (3-363)s
0-20 cm bruine, matig humeuze, kalkloze, zware zavel
20-35 cw grijsbruine, matig humusarme, kalkloze, lichte
klei
35-55 cm bruingrijze, kalkarme, lichte klei^ weinig rood
bruine roestvlekken
55-70 cm grijswit, kalkloos, iets lutumhoudend, matig
grof zand (verspoeld)
70-110 cm zwart, veraard reen
110cm zwartbruin, matig humusrijk, matig fijn zand.

C5vz

Kalkloze lichte klei, tussen 50 en 80 cm overgaand in veenf
zand binnen 120 cm.
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 25 en 35^«
Het profiel wordt naar onder
duidelijk zwaarder. Het veen,
dat .omstreeks 60 cm begint, is goeddeels veraard. Soms wordt
nog een dunne laag veenmosveen aangetroffen. Het zwak lemige
dekzand., dat omstreeks 100 cm begint, heeft een bovenlaag
van zeer humusrijk zand (gliede). In het dekzand is een
humuspodzolprofiel ontwikkeld.

III.4

De gebroken gronden

Bij deze kartering zijn als gebroken gronden aangemerkt
die gronden, waarbij de verhouding van de componenten lutum en
zand in de bovengrond afwijken van de bij normale sedimenten in
dit gebied voorkomende verhouding»
De in de gebroken gronden voorkomende textuurverschillen
zijn in het gekarteerde gebied zeer groot. Er komen kleigronden
voor met een iets te hoog percentage zand, dat bovendien steeds
wat grover is dan het normaal in de klei aanwezige zand, waardoor
de grond wat scherp aanvoelt. Haar daarnaast worden zandgronden
gevonden, waarin een weinig meer lutum voorkomt dan normaal.
De hoofdindeling van de gebroken gronden is dan ook gebaseerd
op de granulaire samenstelling s
Kleigronden met gebroken bovengrond, reeksen gK en gW.
Zandgronden met enige bijmenging van lutum in de bovengrond, gL„
De gebroken kleigronden zijn nog nader onderverdeeld naar
het al of niet voorkomen van een zuivere (d.i. "niet gebroken")
kleilaag van meer dan 10 cm dikte;
De gK-reeks heeft een zuivere kleilaag van meer dan 10 cm dikte.
Bij de gW-reeks is het gehele kleidek gebroken of is de zuivere
kleilaag dunner dan 10 cm.
De gK-reeks is voorts onderverdeeld naa± het lutumgehalte
van het gebroken dek. De zwaarteklassen zijn gelijk aan die van de
kleigronden (zie III.2b) en zijn op dezelfde wijze aangegeven, nl.
door een cijfer achter het symbool gK.
De gV-reeks is vrij uniform van zwaarte. Het lutumgehalte
van de bovengrond ligt overwegend tussen 12 en 17-g9^«• Alle gronden
van deze reeks zijn daarom aangeduid met het zwaartecijfer 3»
Enkele uitzonderingsgevallen zijn daarbij verwaarloosd.
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Beide reeksen zijn voorts nog onderverdeeld naar de aard
van de ondergrond, t.w. op veen, op zand, op veen—op--zand en naar
de diepte, waarop deze afwijkende ondergrond optreedt, t.w. boven
50 cm, tussen 50 en 80 cm en tussen 80 en 120 cm. Dit is op de
bodemkaart aangegeven door een letter of lettercombinatie achter
het zwaartecijfer, zoals bij de kleigronden (zie III.2c).
De gebroken kleigronden zijn niet onderscheiden naar het
gehalte aan vrije koolzure kalk. De reeks gW is geheel kalkloos.
Enkele gK's in het zuidoosten van het gebied hebben een enigszins
kalkhoudende kleilaag. Deze lagen zijn, om de legenda niet inge
wikkelder te maken, niet op de bodemkaart onderscheiden, ook al
vanwege het onregelmatige voorkomen ervan. Dit is wel nader aange
duid in de beschrijving van de bodemkaart (zie hoofdstuk IV).
De gebroken zandgronden zijn onderverdeeld naar het lutumgehalte van het gebroken dek, ins
gLl s 1-5% lutum
gL2 s 5-12# lutumo
Zij hebben een kalkloos gebroken dek op een humuspodzolprofiel, dat meestal ontwikkeld is in een niet-lemig matig fijn
tot zeer fijn zand.
De gL-reeks vormt de hoogste koppen in het gebied van de
gebroken gronden en ligt langs de flanken van het zuivere zand
gebied O
De nadere onderverdeling van de subreeksen gLl en gL2 is
gemaakt naar de diepte, waarop duidelijke roest- en reductiever
schijnselen in het profiel beginnen voor te komen. Hierdoor is
het mogelijk een karakteristiek van de vochthuishouding te geven
door middel van een cijfer, de zg. vochttrap. In de gebroken
gronden zijn twee van deze vochttrappen onderscheiden, t.w. 3
matig droog en 4 matig vochtig. Zij zijn op de bodemkaart aan
gegeven door een cijfer achter het cijfer voor de zwaarteklasse
en daarvan gescheiden door een punt (bv. gL2.3)>
Voor een uitgebreider verhandeling over de vochttrappen
wordt verwezen naar III.6d.
III.5

De bodemtypen van de gebroken gronden

De volgende reeksen, elk onderverdeeld in een aantal typen,
worden in de gebroken gronden onderscheiden?
gK

gebroken kleigronden met onder het gebroken dek een zuivere
(d.i. niet gebroken) 'klei'-laag van meer dan 10 cm dikte,

gW

gebroken kleigronden zonder of met een zuivere kleilaag van
ten hoogste 10 cm dikte,

gL

gebroken zandgronden.

De volgende typen komen voor;
^Gebrcteii_kl:el1gronden_met_zuivere__k]Lejila.a£ van rne£r_dan_10 cm_di_kte_
O p

v e e n

gK4v

Gebroken kleigrond met bovengrond van zware zavel op een
zuivere 'klei'laag van meer dan 10 cm dikte, tussen 50 en
80 cm overgaand in veen.
Het kalkloze gebroken dek heeft een dikte van 20 à 30 cm en
een zwaarte tussen 17-g- en 25^ lutum. Het is matig fijnzandig.
Daaronder wordt een laag, soms kalkhoudende klei aangetroffen
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zonder bijmenging van dekzand met een lutumgehalte tussen
25 en 35f°' Tussen 50 en 80 cm begint het meestal gelaagde,
meestal kleiige veen, dat via een gliedelaag, overwegend
juist beneden 120 cm, overgaat in dekzand»
gK4(v) Idem, doch de overgang naar het veen tussen 80 en 120 cm.
Het
Het
van
Het

profiel
veen is
10 à 20
dekzand

is tot op het veen opgebouwd als dat van gK4v.
meestal niet meer dan een kleiig venige laag
cm dikte, soms met een aansluitende gliedelaag.
wordt juist beneden 120 cm aangetroffen.

O p

z a n d

gK2Z

Gebroken kleigrond met bovengrond van zeer lichte zavel op
een zuivere 'klei'laag van meer dan 10 cm dikte, boven 50 cm
overgaand in zand.
Het kalkloze gebroken dek heeft een dikte van 20 à 30 cm en
een zwaarte tussen 8 en 12fo lutimEetis maüg fijnzandig. Daar
onder komt een laag niet gebroken, soms kalkhoudende lichte
zavel voor. Even boven 50 cm gaat het profiel over in zwak
lemig dekzand, waarin een humuspodzolprofiel is ontwikkeld.
Een voorbeeld van de profielopbouw is het volgende (2-153)s
0-15 cm
15-35 cm
35-45 cm
•45-60 cm
60-70 cm
70-90 cm
9Ocm

gK3Z

donkergri jsbruine, matig humeuze, kalkloze, matig fijnzandige zeer lichte zavel
grijsbruine, matig humusarme, kalkloze, lichte zavel?
roest langs wortelgangen
zwartbruin, matig humusrijk, zwak lemig, matig fijn
zand.
donkerroodbruin, matig humusarm, zwak lemig, matig
fijn zand
bruingeel, matig fijn zand
lichtbruingeel, matig fijn zand
geelgrijs matig fijn zand.

Idem, doch bovengrond van lichte zavel.
Het profiel is opgebouwd als dat van gK2Z, doch de bovengrond
heeft een lutumgehalte tussen 12 en I7i0o. De zuivere 'klei'laag is wat zwaarder (20-30^o lutum). De overgang naar het
dekzand is va.ak zeer humeus „

gK4Z

Idem, doch bovengrond van zware zavel.
Het profiel is opgebouwd als dat van gK2Z, doch de bovengrond
heeft een lutumgehalte tussen 17-%- en 25$>. De zuivere kleilaag
is wat zwaarder (25-35^ lutum)» De overgang naar het dekzand
is vaak zeer humusrijk tot venig (gliede)e

gK2z

Gebroken kleigrond met bovengrond van zeer lichte zavel op
een zuivere 'klei'laag van meer dan 10 cm dikte, tussen 50
en 80 cm overgaand in zand.
Het kalkloze gebroken dek heeft een dikte van 20 à 30 cm met
een zwaarte tussen 8 en 125S lutum. Het is matig fijnzandig.
Daaronder volgt een laag niet gebroken zware zavel (l7-g~25^
lutum). Tussen 50 en 80 cm gaat het profiel, via een meestal
zeer humeuze overgangslaag, over in zwak lemig dekzand,
waarin een humuspodzol is ontwikkeld.

gK3z

Idem, doch bovengrond van lichte zavel»
Het profiel is opgebouwd als dat van gK2z, doch de boven
grond heeft een lutumgehalte tussen 12 en 11-^fo en de zuivere
kleilaag bestaat uit matig zware klei (35-50%)»
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gK4z

Op

Idem, doch bovengrond van zware zavel.
Het profiel is opgebouwd als dat van gK2z, doch de boven
grond heeft een lutumgehalte tussen 17-| en 25fo en de
zuivere kleilaag bestaat uit matig zware klei (35-50?°)'
v e e n

gK3Vz

o p

z a n d

Gebroken kleigrond met bovengrond van lichte zavel op een
zuivere kleilaag van meer dan 10 cm dikte, boven 50 cm
overgaand in veen^ zand binnen 120 cm.
Het kalkloze gebroken dek heeft een dikte van ca 30 cm en
een zwaarte tussen 12 en ll^fo lutum. Het is matig fijnzandig, Daaronder volgt een laag niet gebroken matig zware
klei (35-50/b lutum). Even boven 50 cm gaat het profiel
over in veraard veen, dat nabij de randen van het zandge
bied vrijwel direct (op ca 60 cm) op zand rust. Op wat
grotere afstand van het zandgebied ligt de zandgrens veel
dieper. "De veraarde veenlaag gaat dan omstreeks 60 cm over
in niet veraard veenmosveen> soms nog op rietzeggeveen.
In dat geval nadert de zandgrens 120 cm» Het dekzand is
zwak lemig en heeft een humuspodzol.

gK4Vz

Idem, doch bovengrond van zware zavel.
Het profiel is opgebouwd als dat van gK3Vz, doch heeft
een bovengrond, van zware zavel (l7-^-25/ö lutum).
Een voorbeeld van de profielopbouw is het volgende (10-96)s
O-lO cm
10-20 cm
20-40 cm
40-70 cm
70-80 cm
80-100 cm
100cm

bruingrijze, zeer humeuze, kalkloze, matig fijnzandige, zware zavel (zode)
grijze, matig humusarme, kalkloze, matig fijnzandige, zware zavel^ weinig roodbruine roest
vlekken
grijze, kalkloze, matig zware klei? weinig rood
bruine roestvlekken
zwartbruin, veraard veen
donkergrijsbruin, zeer humeus, zwak lemig, matig
fijn zand
lichtbruin, matig humusarm, matig fijn zand
bruingeel, matig fijn zand.

De granulaire samenstelling wordt gedemonstreerd in afb. 9
(pr, A15). Analyse a geeft de samenstelling van de duidelijk
gebroken zode (27^ > 150 mu), waarvan het lutumgehalte iets
te laag is voor het type. Analyse b is genomen uit de niet
gebroken, matig zware kleilaag (lfo > 150 mu). Het zwak lemige
dekzand {lifo < 50 mu) is matig fijnzandig, M50 = 165 (analysée).
gK2vz

Gebroken kleigrond met bovengrond van zeer lichte zavel
op een zuivere 'klei'laag van meer dan 10 cm dikte, tussen
50 en 80 cm overgaand in veenj zand binnen 120 cm.
Het kalkloze gebroken dek heeft een dikte van 20 à 30 cm
en een zwaarte tussen 8 en 12^ lutum. Het is matig fijnzandig. Daaronder volgt een laag niet gebroken zware zavel
(17^-25^ lutum). Tussen 50 en 80 cm begint een dunne
(10-30 cm dikke) laag veraard veen. Daaronder wordt zwak
lemig dekzand aangetroffen, waarin een humuspodzol is ont
wikkeld.
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gK3vz

Idem, doch bovengrond van lichte zavel*
Het profiel is opgebouwd als dat van gK2vz, doch de boven
grond heeft een lutumgehalte tussen 12 en l7en de zuivere
kleilaag bestaat uit lichte klei (25-35/^ lutum). Op de over
gang van het veraarde veen naar het dekzand is soms een
gliedelaag ontwikkeld»
Een voorbeeld van de profielopbouw is het volgende (14-23)s
0-10 cm
10-30 cm
30-60 cm
60-90 cm
90-100 cm
100-

gK4vz

cm

donkergrijsbruine, matig humusrijke, kalkloze,
matig fijnzandige, lichte zavel (zode)
bruingrijze; matig humusarme, kalkloze, matig
fijn- tot matig grofzandige lichte zavel| roest
langs wortelgangen
grijze, kalkrijke, lichte kleis weinig roodbruine
roestvlekken (kleine schelpjes)
zwart, kleiig veen
zwart, zeer humusrijk, zwak lemig, matig fijn
zand (gliede)
donkerroodbruin , matig humusarm, zwak lemig
matig fijn zand.

Idem, doch bovengrond van zware zavel.
Het profiel is opgebouwd als dat van gK2vz, doch de boven
grond heeft een lutumgehalte tussen l7|f en 25cp en de zuivere
kleilaag bestaat uit lichte tot matig zware klei (25-50$
lutum). Op de overgang van het veraarde veen naar het dek
zand is soms een gliedelaag ontwikkeld»

gW

Gebroken_kleigrond£n_z£nder £f_raet_e£n_zuivere_kleilaag van
ten ho£g£t£ 10_cm dikte_

O p
gW3Z

z a n d
Gebroken kleigrond met bovengrond, van lichte zavel, zonder
of met maximaal 10 cm dikke zuivere kleilaag boven 50 cm
overgaand in zand»
Het kalkloze gebroken dek heeft een dikte van 30 à 40 cm.
Het bestaat uit lichte zavel, die naar onder zwaarder wordt,
soms tot een ca 10 cm dikka, niet gebroken, kleilaag (25ca 40io lutum) « Even boven 50 cm wordt dekzand aangetroffen,
waarin een humuspodzol is ontwikkeld» De overgang naar het
dekzand is veelal sterk humeus (gliede)5 soms is een zeer
dun veenlaagje aanwezig»
Een voorbeeld van de profielopbouw is het volgende (4-139>
pr. 13, afb. IO).
0-10 cm
10-25 cm
25-35 cm
35-45 cm
45-55 cm
55-80 cm
80-

cm

bruine, zeer humeuze, kalkloze, matig fijnzandige,
lichte tot zware zavel
grijsbruine, zeer humeuze, kalkloze;, matig fijnzandige zware zavel tot lichte klei (analyse, afb.
10a) matig veel roodbruine roestvlekken
grijze? matig humeuze, kalkloze, matig fijnzandige,
matig zware klei (analyse, afb» 10b)5 veel rood
bruine roestvlekken
zwart, zeer humeus, matig fijn zand. (analyse afb.
10c) met lood zandkorre Is
donkerroodbruin, zeer humeus, matig fijn zand
(analyse, afb» lOd)
roodbruin, matig humeus tot matig humusarm, matig
fijn zand (analyse, afb» 10e)»
geelbruin, uiterst humusarm, matig fijn zand»

gW3z

O p

Idem? doch overgang naar het zand tussen 50 en 80 cm.
Het profiel is opgebouwd als dat van gW3Z, doch het
gebroken dek is ca 50 cni dik. De overgang naar het zand
is zeer humeus en wordt tussen 50 en 80 cm aangetroffen,.
v e e n

gVI3Vz

o p

z a n d

Gebroken kleigrond met bovengrond, van lichte zavel, zonder
of met maximaal 10 cm dikke zuivere kleilaag, boven 50 cm
overgaand, in veen; zand binnen 120 cm.
I-Iet kalkloze gebroken dek omvat meestal het gehele mine
rale deel van het profiel. Het bestaat uit lichte zavel,
die met toenemende diepte zwaarder wordt, tot lichte klei
(mai. 35% lutum). Tussen 30 en 40 cm gaat het profiel
over in veraard veen, dat nabij de randen van het zand
gebied vrij snel op zand rust (op ca 60 cm diepte). Op
wat grotere afstand, van het zandgebied ligt de zandgrens
veel dieper en wordt gewoonlijk eerst omstreeks 90 cm aange
troffen. De overgang naar het zand wordt gevormd door een
zeer humusrijke tot venige gliedelaag. Het dekzand is zwak
lemig. Er heeft zich een humuspodzol in het zand ontwikkeld.
Een voorbeeld van de profielopbouw is het volgende (4-95)s
0-20 cm
20-30 cm
30-60 cm
60-70 cm
70-95 cm
95-

gW3vz

gL

cro

zode 5 donkerbruine, zeer humusrijke, kalkloze,
matig fijnzand.ige, lichte zavelf roest langs
wortelgangen
bruingrijze, matig humusarme, kalkloze, matig
fijnzandige lichte klei^ matig veel roodbruine
roestvlekken
bruinzwart veraard veen
zwart zandig veen^gliede
donkergrijsbruin, zeer humeus, lemig matig fijn
zand
donkerroodbruin, matig humeus, zwak lemig,.
matig fijn zand..

Gebroken kleigrond met bovengrond van lichte zavel, zonder
of met maximaal 10 cm dikke zuivere kleilaag, tussen 50 en
80 cm overgaand, in veen5 zand binnen 120 cm.
Het kalkloze gebroken dek ia overwegend 50 à 60 cm dik en
bestaat bovenin uit lichte zavel (12-17-g^ lutum). Het
wordt met "toenemende diepte wat zwaarderj soms is het
onderste deel (ca 10 cm) niet gebroken en bestaat het uit
lichte klei. Tussen 50 en 80 cm begint een dunne laag
veraard veen ter dikte van 20 à 30 cm. Daaronder volgt,
soms via een zeer humeuze gliedelaag, zwak lemig dekzand,
waarin een humuspodzol is ontwikkeld.

Gebroken zandgronden

gL1.3

Matig droge gebroken zandgrond met bovengrond van zwak
kleiig zand.
Het gebroken dek is 30 à 40 cm dik, matig humeus, kalkloos,
bevat 3-5^ lutum en is matig fijnzandig. Nabij de overgang
naar het zuivere zand wordt het lutumgehalte meestal iets
hoger. Het dekzand is niet lemig en heeft een humuspodzol,
waarvan soms alleen de bruine laag (B-horizont) aanwezig is
Tussen 70 en 100 cm, meestal rond 80 cm, worden roest- en
reductievlekken aangetroffen.
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gL1.4

Matig vochtige gebroken zandgrond met bovengrond van zwak
kleiig zand.
Het profiel is opgebouwd als dat van gL1.3, doch de roest
en reductievlekken beginnen reeds tussen 50 en 70 cm op te
treden.
Een voorbeeld van de profielopbouw is het volgende (13—761
pr. Fl9 (l, 8 en 9), afb. ll).
0-40 cm
40-60 cm
60-70 cm
70-

gL2.3

cm

zwartbruin, matig humeus, zwak kleiig, matig
fijn zand (analyse, afb. 11a).
donkerbruin, matig humusarm, matig fijn zand
(analyse, afb. lib)
lichtgeelbruin, matig fijn zand, matig veel
donkerbruine roestvlekken en grijsgebleekte
reductievlekjes
geel matig fijn zand met veel roest- en reductievlekken (analyse, afb. 11c).

Matig droge gebroken zandgrond met bovengrond van kleiig zand.
Het gebroken dek is 30 à 40 cm dik, matig humeus, kalkloos,
matig kleiig, matig fijn zand, dat met toenemende diepte
zwaarder wordt tot zeer lichte zavel (maximaal 12% lutum).
Soms is het profiel aflopend. Het beneden 30 a 40 cm voor
komende zuivere dekzand is niet lemig en heeft een humuspodzol. Tussen 70 en 100 cm, meestal omstreeks 80 cm, worden
roest- en reductievlekken aangetroffen.

gL2.4

Matig vochtige gebroken zandgrond met bovengrond van kleiig
zand.
Het profiel is opgebouwd als dat van gL2.3» doch de gebro
ken laag is meestal wat dikker (ca 50 cm). De roest- en
reductievlekken worden reeds tussen 50 en 70 cm aangetroffen.
Een voorbeeld van de profielopbouw is het volgende (14-162)s
0-20 cm
20-30 cm
30-50 cm
50-70 cm
70-90 cm
90-

cm

grijsbruin, matig humeus, zwak kleiig, matig fijn
zand
bruingrijs, matig humeus, matig kleiig, matig
fijn zand 5 roest langs wortelgangen
grijze, matig humusarme, matig fijnzandige, zeer
lichte zavel5 roest langs wortelgangen
geelgrijs, matig fijn zand; matig veel donker
bruine roestvlekken en grijsgebleekte reductie
vlekjes
lichtgeel matig fijn zand; roest als in laag
5O-7O cm
witgeel matig fijn zand; roest als in laag 50-70.cm.

De mechanische samenstelling wordt gedemonstreerd in afb. 12
(profiel Al6). De zode (analyse a) is matig fijnzandig en
matig kleiig. Het profiel wordt naar beneden lichter (analyse
b) en is tot ca 45 cm gebroken. Daaronder wordt het zuivere,
niet-lemige dekzand aangetroffen (analyse c).
III.6

De zandgronden

Het overgrote deel van de zandgronden in het gekarteerde
gebied bestaat uit zand van eolische herkomst en jong-pleistocene
ouderdom. Daarnaast komen verspreid enkele kleine oppervlakken
voor met zand, dat van andere stratigrafische oorsprong en ouder
dom is; fluviatiel Preglaciaal-ouder-dan-het-Hoogterras (llO van
de Geologische Kaart) en min of meer recent overslagzand„
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a. Het dekzand
Langs de zuidkant van het gebied komt het dekzand aan de
oppervlakte voor. Daarnaast wordt het over een vrij grote uitge
strektheid binnen boordiepte aangetroffen onder de gehroken gronden
en een deel van de kleigronden.
Het dekzand bestaat uit een sterk gesorteerd, kalkloos,
matig fijn tot zeer fijn zand (M50 ca 150 mu), zonder grind.
Zover het aan de oppervlakte voorkomt is het dekzand niet tot zwak
lemig (rond 7^ < 50 mu). De bestaande grens v-an 7ïW° < 50 mu is
in dit gebied bezwaarlijk te hanteren. Bij de kartering is daarom
eerst van zwak lemig gesproken bij een gehalte < 50 mu van meer
dan 10%. De overige dekzandgronden zijn als niet lemig gekarakte
riseerd.
Wanneer binnen boordiepte zwak lemig zand. in de zin van het
bovenstaande wordt aangeboord, is dit op de bodemkaart door toe
voeging van L aan het symbool aangegeven bij de zandgronden. De
ondergrond van de overslibde dekzanden is vaak zwak lemig. Dit is
op de bodemkaart niet aangegeven. Het is wel opgenomen op de boorstaten.
In het dekzand is voor de in cultuurname een bodemprofiel
ontwikkeld. Dit profiel behoort pedogenetisch tot de humuspodzolen
(zie hoofdstuk IIC.l). Door het eeuwenlange bodemgebruik is dit
profiel vermengd en bedekt met een mestdek, dat door langjarige
bemesting met potstalmest een aanzienlijke dikte heeft verkregen.
Dit mestdek is ingedeeld in twee diktetrappen, nl. dikker
en dunner dan 50 cm. De dikke dekken zijn gewoonlijk 60 à 70 cm
dik met een maximum van ca 75 cm. De dunne dekken hebben een ge
middelde dikte van 40 à. 50 cm met een minimum van ca 30 cm. De
korrelgrootte wijkt vrijwel niet af van het normale, niet lemige
dekzand uit de ondergrond. Het humusgehalte van het mestdek ligt
gemiddeld tussen 4 en 6
Naast de indeling in dikteklassen van het humeuze dek zijn
de dekzandgronden ingedeeld naar vochttrappen. Zie hiervoor III.6d.
b. Het_ Pre_gl_ac_iaal.-oud_er-d_an-hejt-Hoogt_erras_
Deze afzetting komt ten noordwesten van het dorp Made in de
nabijheid van de spoorlijn op een plaats aan de oppervlakte. In de
onmiddellijke omgeving hiervan en op een enkele andere plaats in
het gebied wordt het nog binnen boorbereik in het profiel aange
troffen.
Er is slechts één bodemtype onderscheiden.
c. De_overslaggronden__
Deze gronden zijn ontstaan als gevolg van dijkdoorbraken.
Hierbij is een wiel geslagen en het materiaal van die plaats is
opgewoeld en soms gelijk met van elders aangevoerd materiaal in de
omgeving van de doorbraak afgezet op de bestaande sedimenten, die
soms nog door voorafgaande erosie zijn aangetast.
Slechts wanneer het overslagmateriaal tenminste 50 cm dik
is, zijn de gronden tot de overslagtypen gerekend. Dunnere overslagdekken zijn behandeld als toevoeging bij de bestaande typen
(zie III.9).
De overslaggronden zijn onderverdeeld naar de diepte, waarop
de oude ondergrond begint (tussen 50 en 80, resp. tussen 80 en 120)
en de aard ervan (veen, veen-op-zand en klei-op-veen). Bij de typen
is de vochttrap aangegeven (zie III.6d).
De profielen vertonen meestal op korte afstand grote ver
schillen, die in verband met de schaal niet of nauwelijks in de
kaart tot uiting komen.

d. De_vochttrappen
Bij alle zandgronden en bij de gebroken gronden, die
zonder kleilaag in zand overgaan, de gebroken zandgronden gL,
is de zg, vochttrap aangegeven»
Bij al deze gronden hangt de vochtvoorziening geheel of
voor een belangrijk deel af van he"t vochthoudend vermogen van de
grond en wordt niet of slechts zeer ten dele beinvloed door het
grondwater. Een belangrijke rol bij de bepaling van de vochttrap
wordt derhalve gespeeld door de factoren;, die het vochthoudend
vermogen van de grond bepalen, zoals textuur, humusgehalte, dikte
van de humeuze laag e.d. Daarnaast is echter ook de ligging in
het terrein van betekenis. Zo zal een "kop" met een zeker humusgehalte en een zekere dikte van de humeuze laag een ongunstiger
waterhuishouding hebben dan een helling met dezelfde kenmerken.
Ook de relatieve ligging speelt bij de bepaling van de vochttrappen dus een zekere rol.
In het algemeen wordt de waterbeweging in de profielen
gekarakteriseerd door oxydatie- en reductieverschijnselen, die
zich als roestvlekken en bleking in de profielen aftekenen, onder
invloed van het verschillend gedrag van het ijzer onder diverse
omstandigheden van aeratie. Wanneer de gronden echter ijzerarm
zijn, komen roestafzettingen niet of slechts spaarzaam en ondui
delijk voor. In zulke gevallen wordt het aangeven van exacte
kenmerken voor de verschillende vochttrappen uitermate moeilijk.
Door vergelijking van de hydrologische ligging van dergelijke
profielen met gebieden, waarin roestkenmerken wel waarneembaar
zijn, is het toch mogelijk de actuele vochttoestand van zulke
profielen vrij goed te karakteriseren.
De onderstaande vochttrappen zijn in de diverse in aan
merking komende bodemtypen onderscheiden. Zij zijn aangegeven
door een cijfer (l t/m 5)? gescheiden van de rest van het symbool
door een punt»
Symbool
1
2
3
4
5
III.7

Omschrijving

Diepte, waarop roest- en reductievlekjes
worden waargenomen in cm - maaiveld

zeer droog
droog
matig droog
matig vochtig
vochtig

niet binnen 120 cm
beginnend tussen 100 en 120 cm
beginnend tussen 70 en 100 cm
beginnend tussen 50 en 70 cm
beginnend tussen 20 en 50 cm,

De bodemtypen van de zandgronden
In de diverse reeksen zijn de navolgende typen onderscheidens

Dekzandgronde_n_
Diepe, matig
Zl.l

humeuze

zandgronden

Zeer droge, diep matig humeuze, matig fijne zandgrond
Gronden met een zwart-bruin mestdek van meer dan 50 cm
dikte en een humusgehalte in de bovengrond van rond
Het profiel gaat tussen ca 60 en 70 cm over in de ijzerarme bruine B-horizont van een humuspodzol, dat zich uit
strekt tot een diepte van 80 à 90 cm. Deze B-horizont wordt
naar onderen geleidelijk lichter van kleur en steeds humusarmer. De overgang na?r de onveranderde C-horizont is moei
lijk nauwkeurig aan te geven. Binnen 120 cm worden geen
duidelijke roest- en reductieverschijnselen waargenomen.
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ZI.2

Droge, diep matig humeuze, matig fijne zandgrond.
Het profiel is opgebouwd als dat van Zl.l, doch de afwis
seling van roest- en reductievlekken begint reeds tussen
100 en 120 cm op te treden.
Een voorbeeld van de profielopbouw is het volgendes
0-20 cm
20-60 cm
60-70 cm

70-80
80-90
90-100
100-110
110Z1.3

cm
cm
cm
cm
cm

zeer donkerbruin, matig humeus, matig fijn zand
zwartbruin, matig humeus, matig fijn zand
zwartbruin, matig humeus, matig fijn zand met
afgeloogde korrels en bruine brokjes van de
doorgewerkte bovenkant van de oorspronkelijke
B-horizont
bruin, matig humusarm, matig fijn zand
geelbruin, zeer humusarm, matig fijn zand
geel, matig fijn zand
lichtgeel, matig fijn zand
idem$ met duidelijke kleine reductievlekken en
roestspikkels.

Matig droge, diep matig humeuze, matig fijne zandgrond.
Het profiel is opgebouwd als dat van Zl.l, doch de af
wisseling van roest- en reductievlekken begint reeds tussen
70 en 100 cm op te treden.

Z1.4

Matig vochtige, diep matig humeuze, matig fijne zandgrond.
Gronden met een zwartbruin mestdek van meer dan 50 cm dikte
en een humusgehalte in de bovengrond van
Het profiel
gaat tussen ca 60 en 70 cm over in de donkerbruine B-horizont
van een humuspodzol» Het humusgehalte van de bovenkant van
de B-horizont is gewoonlijk wat hoger dan dat van het mest
dek. Deze B-horizont wordt naar beneden geleidelijk lichter
van kleur en humusarmer. De overgang naar het geelwitte
zand wordt eerst tussen 100 en 120 cm aangetroffen. De roest
en reductieverschijnselen beginnen tussen 50 en 70 cm en zijn
direct onder het mestdek meestal eerst goed zichtbaar.
Op verschillende plaatsen in het gebied wordt het dekzand
omstreeks 1 meter duidelijk zwak lemig.
Een voorbeeld van de profielopbouw is het volgende (12-32);
0-50 cm
50-60 cm
60-70 cm
70-90 cm
90-100 cm
100-

Z1.5

cm

zwartbruin, matig humeus, matig fijn zand
bruinzwart, matig humeus, matig fijn zand met
veel afgeloogde korrels5 vochtig
lichtgrijsbruin, matig humeus, matig fijn zand|
talrijke verspreide fijne roestvlekken
donkerbruin, matig humeus, matig fijn zand met
rood- en geelbruine roestvlekken en kleine grijze
reductievlekken
idem, doch matig humusarm| roest- en reductie
vlekken meer geprononceerd
geelwit matig fijn zand met duidelijke roodbruine
roest- en grijze reductievlekken.

Vochtige, diep matig tot zeer humeuze, matig fijne zandgrond.
Gronden met een zwartbruin mestdek van even meer dan 50 cm
dikte en een humusgehalte in de bovengrond van ca 5 à 6fo.
Verder is het profiel opgebouwd als dat van Zl.4, doch de
roest sluit direct aan bij het dek en is ook zwak ontwikkeld
aanwezig in de onderste laag van het mestdek.
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M a t i g
Z2.3

d i e pe, m a t i g

h u m e u z e

z a n d g r o n d e n

Matig droge, matig diepe,matig humeuze, matig fijne zandgrond.
Gronden met een zwartbruin mestdek van minder dan 50 cm
dikte 1 normaal is het dek 40 à 45 cw dik» Het humusgehalte
van de bovengrond bedraagt ca 4/°« Even boven 50 cm gaat het
profiel over in de B-horizont van een humuspodzol, die naar
beneden geleidelijk lichter van kleur en humusarmer wordtRond 100 cm wordt het geelwitte zand aangetroffen» Hoest- en
reductieverschijnselen worden tussen 70 en 100 cm aangeboord.
In de meeste gevallen beginnen zij rond 80 cm voor te komen.

Z2.4

Matig vochtige, matig diepe, matig humeuze, matig fijne zand
grond
Gronden met een zwartbruin mestdek van minder dan 50 cm dikte
en een humusgehalte van de bovengrond van 4 à 5 B o n d 40 cm
gaat het profiel over in de B-horizont van een humuspodzol,
die niet sterk ontwikkeld en vrij dun is. De overgang naar de
C-horizont wordt meestal tussen 70 en 80 cm aangetroffen.
Roest- en reductieverschijnselen beginnen tussen 50 en 70 cm
óp te treden.
Een voorbeeld van de profielopbouw is het volgende (13-114)s
0-20
20-40
4O-6O
60-

Z2.5

cm
cm
cm
cm

zwartbruin, matig humeus, matig fijn zand
donkerbruin, matig humeus, matig fijn zand
geelbruin, matig humusarm, matig fijn zand
geelwit matig fijn zandj rood- en geelbruine
roest- en grijze reductievlekken.

Vochtige, matig diepe, matig humeuze, matig fijne zandgrond»
Het zwartbruine mestdek van deze gronden is juist 30 cm dik
en matig humeus. Het gaat direct over in witgeel matig fijn
zand met rood- en geelbruine roest- en grijze reductievlekken.
Alle voorkomende profielen van deze vochttrap zijn vergraven
(zie toevoeging ...g, III.9)»

Oud, - p l e i s t o c e n e
LZ3«4

zandgronden

Matig vochtige, matig diepe, matig humeuze, zwak lemige,
matig grove zandgrond.
Van deze matig grove zandgronden komt slechts één type op
één plaats in het gekarteerde gebied voor.
Het type is in de bovengrond matig humeus en zwak lemig.
Het gehalte < 50 mu neemt met de diepte toe. In de diepere
ondergrond wordt een duidelijke leemlaag aangetroffen.
Een voorbeeld van de profielopbouw is het volgende (ll-48)s
0-40 cm lichtgrijsbruin, matig humeus, zwak lemig, matig
grof zand met enig grind en stenen
4O-6O cm lichtbruin, matig humusarm zwak lemig, matig grof
zand met grind en stenen
60-80 cm lichtgeelbruin, zwak lemig, matig grof zandp sterk
roestig en met grijze reductievlekken
80-90 cm grijze, sterk zandige leem met zeer veel roest,
deels in de vorm van zachte concreties
9Ocm grijswit zeer grof zand met veel grind en stenen.
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O v e r s l a g g r o n d e n
Z4„3

Matig droge, ondiep matig humeuze, matig fijne tot matig
grove zandgrond.
Het profiel bestaat tot boordiepte uit kalkloos, min of
meer zuiver zand. Plaatselijk is het gehele profiel opge
bouwd uit humusarm, matig grof? overslagzand, elders is
het een matig fijne laag van zeer wisselende dikte, afgezet
op een humuspodzol, dat soms enigermate door erosie is aan
getast. Zeer locaal is boven het podzol nog een dun veenlaagje aanwezig.

O p
Z4»3v

v e e n
Matig droge, ondiep matig humeuze, matig grove zandgrond,
tussen 50 en 80 cm overgaand in veen.
Het matig grove, kalkloze overslagzand is meer dan 50 cm
dik. De bovenste 30 cm bevatten een zeker percentage lutum
(maximaal ca 12f~). De rest van het profiel is lutumarm. Aan
de onderzijde van het overslagzand wordt duidelijke roest
aangetroffen. Tussen 50 en 80 cm gaat het profiel over in
veen, waarvan de bovenste ca 30 cm veraard zijn. De rest
van het veenprofiel bestaat uit veenmosveen.

O p

v e e n

o p

z a n d

Z4»3vz Matig droge, ondiep matig humeuze, matig grove zandgrond,
tussen 50 en 80 cm overgaand in veen^ zand binnen 120 cm.
Het matig grove, kalkloze overslagzand is meer dan 50 cm
dik. De bovenste 30 cm zijn lutumhoudend (maximaal ca 12^).
Tussen 50 en 80 cm gaat het profiel over in een veraarde
veenlaag. Tussen 100 en 120 cm begint het zwak lemige dekzand,
waarin een humuspodzol is ontwikkeld. Plaatselijk ontbreekt
het dekzand en rust de veenlaag direct op matig grof zand
(Preglaciaal-ouder-dan-Hoogterras), dat omstreeks 90 cm
begint. Dit is aangegeven door de toevoeging ..h (zie III.9).
O p

k l e i

o p

v e e n

*

Z4°3k(v) Matig droge, ondiep matig humeuze, matig grove zandgrond,
tussen 50 en 80 cm overgaand in klei5 veen binnen 120 cm.
Het matig grove, kalkloze overslagzand is meer dan 50 cm dik.
De bovenste 30 â 40 cm zijn lutumhoudend (maximaal ca 12$)
(afb. 13a)s De rest van het zandprofiel is lutumarm (afb. 13b).
Tussen 50 en 80 cm gaat het zand vrij abrupt over in kalkloze,
matig zware klei, die tussen 80 en 120 cm rust op veen, waar
van het bovenste deel veraard is. De rest van het veen is
veenmosveen.
III.8

De veengronden

Op enkele plaatsen in het gekarteerde gebied komt een zeer
geringe oppervlakte niet door klei overdekt veen voor. Het zijn
waarschijnlijk profielen, waarvan het kleidek door erosie, als
gevolg van dijkdoorbraken, is verdwenen.
Het bovenste deel van het veenprofiel is lutumhoudend.
De indeling berust op de dikte van het veenpakket.
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V

Veengrond met lutumrijke bovengrond| meer dan 120 cm veen«
Het profiel bestaat uit ca 30 cm lutumrijk, veraard veen,
overgaand in veenmosveen met wollegrasresten (lok). Op ca
60 à 70 cm diepte gaat het profiel over in rietzeggeveen,
dat blijft tot meer dan 120 cm.

V(z)

Veengrond met lutumrijke bovengrond, tussen 80 en 120 cm
overgaand in zand.
Het profiel bestaat uit ca 30 cm lutumrijk, veraard veen,
locaal met enige bijmenging van matig grof overslagzand.
Daaronder volgt tot ca 70 om diepte veenmosveen. Tussen
70 en ca 110 cm wordt rietzeggeveen gevonden, dat via een
zeer humeuze laag overgaat in zwak lemig dekzand, waarin
een humuspodzol is ontwikkeld.

III.9 Overige onderscheidingen en Toevoegingen
Ben aantal onderscheidingen is aan de symbolen toegevoegd
of zelfstandig op de kaart aangebracht. Het betreft hier onder
scheidingen, die of slechts van locaal belang zijn en niet aan een
bodemeenheid zijn gebonden of die min of meer onafhankelijk van de
verschillende bodemtypen over verscheiden typen op gelijke wijze
voorkomen.
Z e l f s t a n d i g
u

g e b r u i k t e

o n d e r s c h e i d i n g e n

Uitgekleide percelen of perceelgedeelten.
Van enkele percelen of delen ervan is klei afgegraven,
meestal voor de bouw van dijken. Het overgebleven kleiprofiel is aangegeven, meestal met hoge reductie.

M

Gemoerde, met veenresten gemengde, kalkloze zware kleigronden.
In sommige aaneengesloten stukken en op afzonderlijke percelen
heeft men veen gegraven (gemoerd) voor turfwinning (zie II.B.3)
De profielen behoorden oorspronkelijk overwegend tot de typen
C5V en C5Vz„
Bij de moernering is soms al het veen weggegraven, soms is een
deel blijven zitten. Sommige zetwallen bestaan geheel uit klei,
andere zijn een mengsel van klei en veenbrokken. Ditzelfde is
het geval met de oorspronkelijke moerputten. Sommige percelen
zijn na de moernering geëgaliseerd, andere zijn min of meer
in de "oorspronkelijke" toestand blijven liggen. De profielopbouw is derhalve zeer onregelmatig, zowel in horizontale
als in verticale zin. Een onderscheiding in bodemeenheden is
dan ook niet goed mogelijk. Dit is dan ook op de bodemkaart
nagelaten. Op de veenkaart is slechts de diepte van de zandondergrond aangegeven (bijlage 3).

Vp

Veenput.
Sommige putten, waaruit veen is gegraven, zijn eenvoudig
blijven liggen, zoals ze zijn achtergelaten, d.w.z. als open
water. Na verloop van tijd zijn deze putten gaan verlanden.
Het verlandingsstadium van de verschillende veenputten loopt
nogal uiteen. Er zijn zeer slappe kraggelanden onder en vrij
stevige, waarop al kruiken groeien. Enkele worden zelfs als
(slechte) griend geëxploiteerd. (Zie ook II.B.3)«

W

Open water.
Bestaande, niet verlande veenputten, wielen, e.d. zijn als
open water aangegeven.
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Bebouwing.
De bebouwde kommen van de dorpen en gehuchten zijn niet
gekarteerd.
T o e g e v o e g d
LI-.,

a a n

h e t

s y m b o o l

minder dan 50 cm matig grof overslagzand (< 8$ lutum) op
kleiprofiel„
Dunne dekken (<50 cm) matig grof overslagzand. waarvan de
bovengrond meestal matig kleiig is (< 8$ lutum). Het profiel
heeft soms een deel van het oorspronkelijke kleidek door
erosie verloren.

1....

minder dan 50 cm matig fijn tot matig grof overslagzand
(8-12# lutum) op kleiprofiel.
Als hiervoor, doch de bovengrond is wat lutumrijker, tot
zeer lichte zavel (maximaal 8-12$ lutum).

(l)..

Bouwvoor gemengd met enig matig grof zand.
In de bovengrond is een geringe bijmenging van matig grof
zand merkbaar, afkomstig van een overslag. Door deze zandbijmenging droogt de bouwvoor wat hard op en vertoont neiging
tot slempen.

....L

Zwak lemige ondergrond»
Bij sommige diep en matig diep humeuze zandgronden is het
humuspodzol onder het mestdek duidelijk zwak lemig (10-17*1$
< 50 mu). Het mestdek zelf is niet lemig. Het is slechts bij
de zandgronden aangegeven. Zwak lemige ondergronden bij ge
broken gronden en kleigronden op zand zijn niet op de bodemkaart aangeduid.

....g

Vergraven profielen.
Bij sommige zandgronden is een belangrijk deel van het onder
het mestdek aanwezige humuspodzol afgegraven. Het mestdek is
daarna weer geheel of gedeeltelijk teruggezet. Dit is gebeurd
om het profiel dichter bij het grondwater te brengen. Dikwijls
is een groot deel van de B-laag weggegraven en rust het mest
dek direct op de C-horizont. Door deze bewerking is de vochttrap van de profielen meestal lager geworden.

BH

Totale reductie, beginnend boven 50 cm bij kleigronden.

H

Idem, beginnend tussen 50 en 80 cm.

r

Idem, beginnend tussen 80 en 120 cm.

De diepte, waarop de echte, zg. blauwe reduetiekleur begint
is voor deze onderscheiding als criterium gebruikt. Het is
alleen aangegeven bij de kleigronden, en bij die klei-op-veengronden, waarin de reductie nog in de klei voorkomt. In het
veen is de reductie moeilijk vast te stellen, evenals reductie,
die juist op de klei-veengrens voorkomt.
H

Grof, meest grindrijk zand, beginnend tussen 50 en 80 cm.

h

Idem, doch beginnend tussen 80 en 120 cm.
Dit zand, Preglaciaal-ouder-dan-Hoogterras, zoals LZ3» begint
op de aangegeven diepte. Het is overwegend zwak lemig.
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IV. BESCHRIJVING VAM DE BODEMAART (Bijlage l)
IV.1. De kleigronden
IV.I.A. Het^ noordw£8jte_li_jk_d.£el.
Ligging en topografie
Het gebied omvat de kleigronden in het westen van het gekar
teerde gebigd, gelegen in de Polder Berkum, Polder Nieuwland, de
Nieuwe Zwaluwsche Polder, Polder liet Oud land en het noordoostelijk
deel van De Groote Zonzeelsche Polder.
In het noorden van dit gebied liggen twee grote kreken, welke
een belangrijke rol hebben gespeeld bij de vorming van het gebied.
De loop van deze kreken is ongeveer n.w.-z.o. met aftakkingen in zui
delijke en noordelijke richting.
De meest noordoostelijk gelegen kreek loopt ongeveer parallel
met de Horenhilsedijk, die in hoofdzaak op de zuidwestelijke oeverwal
van deze kreek ligt. De Gaatse "Wetering en de Eegenboogvliet vormen
restanten van de voormalige bedding.
De meer zuidwestelijk gelegen kreek loopt ongeveer evenwijdig
met eerstgenoemde langs de westelijke grens van het gekarteerde ge
bied en buigt zuidwaarts af naar de Pootweg. De Zeepvliet is een re
lict van de bedding.
Beide kreken hebben aanzienlijke oeverwallen gevormd langs
hun beddingen. De hoge oeverwallen van de grote kreken en de kleinere
langs de zijtakken ervan geven, het landschap een vrij onrustig reliëf.
De ligging van de oeverwallen is hoog ten opzichte van de verder van
de kreken gelegen gedeelten, hetgeen de afwatering bemoeilijkt.
W a feerhui shouding
Waar het kleidek dik is, hetgeen samengaat met een relatief
hoge ligging, zijn afwaterings- en ontwateringsmoge lijkheden goed te
noemen.
In het noordoosten, ten n. van de Horenhilsedijk komt een serie
dijkdoorbraken voor met bijbehorende overslaggronden. In deze gronden
is de waterhuishouding ongunstig. Dit gebied heeft een slechte afwa
tering.
Een tweede uitzondering in het westelijk kleigebied vormt het
gedeelte ten n. van de spoorlijn vanaf de Pootweg tot Hooge Zwaluwe
en het aansluitende kleigebied ten z. van de spoorlijn. Een soortge
lijk gebied ligt langs de noordgrens van do kartering, ten w. van
Drimmelen (de Worp). Deze stukken hebben tengevolge van moernering
(veenwinning) een zeer onregelmatig reliëf en een zeer slechte ont
watering en afwatering.
Bij de moernering heeft men veen gegraven in open putten en
zijn bredere of smallere stroken onvergraven gebleven of men heeft
zetwalïen gemaakt uit afgegraven klei, soms met veenresten vermengd
(zie II.B.3). Na de moernering is een deel van de percelen geëgali
seerd. Daarbij heeft men de bestaande zetwalïen met veen afgegraven
en de specie hieruit verdeeld over het uitgeveende gedeelte. Dit is
ook gebeurd met de in. de zetwalïen aanwezige klei. Naarmate de zet
walïen geringer in aantal en smaller waren, was er minder specie be
schikbaar en kwam het maaiveld lager te liggen. Vanneer alleen maar
smalle zetwalïen op een perceel aanwezig waren, heeft men als regel
afgezien van egalisatie.
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Door de wijze van moerneren en egaliseren is een sterk gediffe
rentieerde ligging van het maaiveld ontstaan ten opzichte van de niet
verveende gedeelten en ook tussen de gemoerde percelen onderling. Om
dat het polderpeil is ingesteld op de hoogteligging vcm de niet gemoer
de gronden, ligt het voor de hand? dat de afwatering van de gemoerde
gebieden slecht is. Dit geldt in het bijzonder voor het gedeelte ten
westen van Drimmelen (de Worp). Dit gebied staat in de winter voor een'
belangrijk deel dras tot onder water. In enkele onderbemalingen is de
waterhuishouding aanzienlijk gunstiger.
Bodemgebruik en landbouwkundige waardering
De kleigronden met een kleidek van meer dan 50 cm zijn overwe
gend als bouwland in gebruik. Zij hebben een uitgebreide, zware')
vruchtwisseling mot als voornaamste gewassens tarwe, gerst, vlas (op
de lichtere gronden), suikerbieten en aardappelen. De kalkrijke gron
den met een bovengrond van zware zavel en lichte klei, zonder veen
binnen 80 cm diepte, zijn in deze groep de beste landbouwgronden. In
dien het veen binnen boordiepte ontbreekt, zijn deze gronden ook uit
stekend geschikt voor fruitteelt in de volle grond.
De lichte en zeer lichte zavels van de oeverwallen wekken door
hun relatief hoge ligging en gunstige profielbouw hoge verwachtingen,
met name wat hun vroegheid betreft (geschiktheid voor groenteteelt!).
Deze gronden zijn echter in het geheel niet vroeg. Zij zijn meestal
later zaaiklaar dan de wat lager gelegen lutumrijke gronden. Dit wordt
veroorzaakt doors le de grote fijnzandigheid van het profiel, waardoor
deze gronden zeer sterk opdrachtig zijn, 2e door hun sloefigheid (lOOx
lutum/slib s:s-50), waardoor korstvorming (slemp) optreedt, wat het op
drogen in het voorjaar tegengaat. Ben bijkomende ongunstige eigenschap
van deze gronden is hun aanzienlijke kali-fixatie, die veel groter is,
dan die van de andere gronden in dit gebied, welke toch al meer kalifixeren dan de kleigronden in het zuidwestelijk zeekleigebiedDe kleigronden met een kleidek van minder dan 50 cm °P veen zijn
overwegend als grasland in gebruik. Zij zijn over het algemeen nogal
gevoelig voor vertrappen van de zode. Door hun lage ligging zijn zij
laat in het voorjaar. Bij goede detailontwatering en goede verzorging
kunnen het prima weilanden zijn.
De gemoerde gronden zijn eveneens als grasland in gebruik. Het
soms zeer dunne kleidek maakt vaak de exploitatie als hooiland noodza
kelijk. Door slechte ontwatering, onvoldoende verzorging en slechte
ontsluiting is de kwaliteit meestal niet erg goed.
De dikke overslaggronden (meer dan 50 cm zand in het profiel)
lijden in droge zomers, vooral bij gebruik als grasland, zeer sterk
aan verdroging.
IV^l^B^ Hejt no£rdoostelijjk_djeel
Ligging en topografie
Het gebied omvat de kleigronden in de noordoostelijke hoek van
de kartering ten n. en ten z. en z.w. van de Standhaversedijk. Het
wijkt in opbouw en ontstaanswijze niet af van het onder IV.I.A. bespro
ken gebied. Alleen het gedeelte langs de buitendijk van de Amer maakt
hierop een uitzondering. Dit is een vrij recente aanslibbing met een
bijna gerijpte bovengrond op een ongerijpte ondergrond van zeer humeu1)

Zware vruchtwisseling is een vruchtwisseling met tarwe als voor
naamste graangewas.

ze zavel. Dit gedeelte ligt ook lager dan de zuidelijk aangrenzende
Polder van der Moer. Ook heeft dit gebied een vrij onregelmatig reliëf»
in tegenstelling tot de rest van dit kleigebied.
Waterhuishouding
Het gedeelte ten n. van de Standhaversedijk heeft een ongunsti
ge waterhuishouding, veroorzaakt door de sterke kwel onder de Amerdijk,
die ter plaatse deels op een pleistocene opduiking ligt. De kwel is
so sterk, dat bij iedere verandering van de waterstand op de Amer (eb
en vloed) ook het water in de sloten stijgt en daalt. De laagste sloot
waterstand is hier ca. 50 cm - maaiveld. De detailontwatering is slecht,
terwijl de hoofdafwatering vrij goed is.
Het gedeelte ten z. en z.w. van de Standhaversedijk heeft een
vrij goede ontwatering met uitzondering van het reeds onder IV.I.A.
vermelde gebied ten westen van Drimmelen (de Worp).
Bodemgebruik en landbouwkundige waardering
Het gebied ten z. en z.w. van de Standhaversedijk ligt vrijwel
geheel in bouwland en heeft een normale uitgebreide zware vruchtwisse
ling evenals het aangrenzende stuk ten n. van de dijk.
Het jonge gedeelte vlak langs de Amer ligt in gras als gevolg
van de ongunstige waterhuishouding, waardoor de rijping niet kon voort
gaan.
IV.2. De gebroken gronden
Ligging en topografie
Tussen de zandgronden langs de zuidzijde met als kern het dorp
Made met een uitloper in oostelijke richting en de kleigronden in het
westen en noordoosten liggen de gebroken gronden.
Het gebied ligt laag ten opzichte van de zuidelijk gelegen
zandgronden. In de ondergrond is het echter een voortzetting van deze
zandgronden. Vóór de kleiafzetting zijn zij gedeeltelijk met veen over
groeid.
Op deze zandondergrond, c. q_. op hot veen, heeft aich lutumrijk
materiaal afgezet, dat geheel of gedeeltelijk met dit zand vermengd is.
In de geulen en kommen van het lage zandgebied is veel lutum
rijk materiaal afgezet en vermengd geraakt met weinig zand. Op de ho
gere delen is het zand, hier meestal niet met veen overdekt, vermengd
met een geringe hoeveelheid lutum.
Het gehele gebied is,evenals het zuivere zandlandschap, sterk
geaccidenteerd met vrij grote hoogteverschillen op korte afstand.
¥aterhuishouding
Het voorkomen van diepe geulen en kommen tussen hoger gelegen
delen, met in de kommen vaak een dichte kleilaag, ondiep in het pro
fiel, maakt een goede ontwatering en de instelling van een geschikt
peil uiterst moeilijk. De lagere delen hebben dan ook vooral in het
voorjaar veel overlast van water.
Het onderhoud van de detailontwatering laat, vooral in het ge
deelte ten n. van de spoorlijn en ten n. van Oud-Drimmelen, nogal te
wensen over.
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Boderagebruik en landbouwkundige waardering
Het gebruik van de gebroken gronden hangt geheel af van lig
ging en voorkomen. In de zuidwestelijke hoek zijn zij overwegend als
grasland in gebruik» Dit is ook het geval met het gedeelte ten n. van
de ï/ilgenweg bij Oud-Drimmelen.
De rest van de gebroken gronden ligt grotendeels in bouwland.
Op de zwaardere gebroken gronden verbouwt men hoofdzakelijk gerst,
aardappelen en suikerbieten. De bieten hebben veel last van het on
diep voorkomen van de zware kleilagen, waardoor ze sterk vertakken.
Ook het suikergehalte van de bieten blijft aan de lage kant. De lichte
gronden hebben moer een "zandvruchtwisseling". De voornaamste gewassen
zijn rogge, haver, gerst en aardappelen.
In het algemeen vertonen de gebroken gronden een grote variatie
in bodemgebruik, welke o.a. sterk beinvloed wordt door de behoefte
van de gebruiker.
De landbouwkundige waarde van deze gronden wordt in hoofdzaak
bepaald door; le de ligging in het terrein, 2e de structuur van de
bovengrond.
Door de grote verschillen in hoogteligging en daarmede in zwaar
te op korte afstand, zelfs op een perceel, is het zeer moeilijk om met
eenzelfde tijd en wijze van bewerking een gunstig resultaat te bereiken.
Door hun kalkloosheid en de ongunstige verhouding tussen lutum
en zand hebben deze gronden een slechte structuur. Dit structuurverval wordt nog bevorderd door de zware laag onder de bouwvoor. In nat
te toestand zijn deze gronden "papperig" en slempen sterk, waardoor
de bewerking sterk bemoeilijkt wordt en ook de groei van de gewassen
wordt geremd. Zij drogen steenhard op en krijgen dan een betonstructuur. In de zwaardere gronden ontstaan daarbij brede, diepe scheuren,
die bij vochtig worden weer dichtzwellen. Ook in droge toestand zijn
deze gronden niet bewerkbaar. Het juiste tijdstip en de juiste wijze
van bewerking zijn moeilijk te kiezen. Een goede keuze van dit tijd
stip kan de opbrengst van de gewassen aanzienlijk in gunstige zin beinvloeden.
De hoogste koppen van het gebroken gebied hebben voor een deel
slechts een matig dik, matig humeus dek met een vrij gering lutumgehalte zonder aansluitende - grondwaterinvloed. Dit zijn dus hangwaterprofielen. Het vochthoudend vermogen van deze gronden is onder ongun
stige omstandigheden onvoldoende.
IV.3» De zandgronden
Ligging en topografie
Deze gronden vormen de zuidgrens van het gekarteerde gebied.
Het reliëf is golvend, onderbroken door perceelsgewijze afgra
vingen, waarbij men een gedeelte van het humuspodzol onder het humeuze dek heeft weggehaald.
Wat erhuishouding
Een groot deel van de zandgronden heeft geen bij het humeuze
dek aansluitende grondwater invloed. Het zijn dus hangwaterprofielen.
Door de vrij geringe dikte van het humeuze dek en het vrij lage humusgehalte zijn deze gronden nogal droogtegevoelig.
De afgegraven gronden zijn dichter bij het grondwater gebracht
en daardoor minder droogtegevoelig geworden. Sommige verlaagde perce
len zijn echter te diep afgegraven en daardoor te nat geworden. Ontwa-,
tering van deze gronden is door hun ligging temidden van hogere perce
len niet mogelijk.
De droogste delen kunnen in het voorjaar sterk stuiven.
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Bodemgebruik en landbouwkundige waardering
Deze gronden zijn uitsluitend in gebruik als bouwland. Zij heb
ben een beperkte lichte vruchtwisseling. De droogste gronden zijn
"echte roggegronden". De lagere gronden met vochttrappen 4 en 5 zijn
ook geschikt voor de verbouw van aardappelen en voederbieten.
Het overgrote deel van deze gronden is slechts bedrijfszeker
te maken door kunstmatige aanvoer van water (beregening).
IV.4. De ontsluiting
De ontsluiting van een belangrijk deel van de Amerkant is
slecht °9 de wegen eijn in najaar, winter en voorjaar bijna onberijd
baar? vooral door het ontbreken van een redelijke verharding.
Het kleigebied ten n. van de Horenhilsedijk tot Hooge Zwaluwe
en het gebied ten w. van de Pootweg zijn beter ontsloten.
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V. INDELING EU BESCHRIJVING VAN DB BOWVOOBZWAARTEKAART
V„1 Indeling
Op de bouwvoorzwaartekaart staat aangegeven het lutumgehalte
< 2 mu) va.n de bovengrond. Daarnaast is de indeling gebaseerd
op de korrelgrootte van het zand (>50 niu). De niet minerale
gronden zijn afzonderlijk onderscheiden. Er is geen onderscheid ge
maakt naar het kalkgehalte.
De hoofdindeling is a.ls volgtn

(°/o

^ _Zuivere_k].e^grondj3n_
Percentage lutum > 85 percentage zand > 50
zeer weinig materiaal boven 150 mu.
II50 s < 105.
Onderverdeling naar het lutumgehalte?
Symbool
I
jK2
'K3
;K4
K3
;K6

c/a

!
;

lutum

8-12
12 - 17v;
-1\'~ 25
25-35
35-50

!

!

mu

maximaal ca 255

benaming
I
;
1
I

?
zeer lichte zavel j
lichte zavel
j
zware zavel
lichte klei
matig zware klei

G _G_ebroken grinden
Percentage lutum > 5» percentage zand > 50 mu minimaal ca 20,
meestal > 30? meer dan 10^ > 15O mu.
M50.' > 150 O
Onderverdeling naa.r het lutumgehalte;
Symbool
fGl

'fo lutum
I

3-5

i

G2
G3
:G4

benaming
;
i

j
;
i
,

5 -12
12 -17-g-

;
!

17^-25

i

zwak kleiig matig fijn
zand
kleiig matig fijn zand
matig fijnzandige lich
te zavel
matig fijnzandige zware,
zavel

Z __Zandgrond_en_
Percentage lutum maximaal 12 >9 top in de korrelgrootteverdeling
boven 15O muj M50 > 150.
De onderverdeling is gemaakt naar de grofheid van het zand,
het percentage < 50 mu en het lutumgehalte
Symbool

;

Z1
LZ3

5

M
'

fo lutum
.

fo < 50KIU ;

<3
<3

<10
>10

<12

<10

M50

benaming

| I5O-21O matig fijn zand
; 2IO-42O lemig matig
grof zand
150^420 matig fijn tot ;
matig grof
zand(overslag) i
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V

Veengronden

De geringe oppervlakte gronden, die tot in de bovengrond over
wegend uit organisch materiaal bestaat, is tot de veengronden ge
rekend. De bovengrond bevat een v/isselende hoeveelheid lutum
'Symbool
V

benaming
!

slibrijk veen

Ov_erig_e _ond erscheidingen
Enkele verschijnselen van locale betekenis, die op de boven
grond betrekking hebben, zijn op de bouwvoorzwaartekaart aangege
ven. De nadere omschrijving is gelijk aan die van de bodemkaart
(zie III.9).

(L) Bouwvoor gemengd met enig matig grof zand»
In de bovengrond is een geringe bijmenging van matig grof zand
merkbaar, afkomstig van overslag. Hierdoor droogt de bouwvoor
wat hard op en vertoont neiging tot slempen,
U

Uitgekleide percelen of perceelsgedeelten

Vp

Yeenput
Kraggeland in verschillende stadia van verlanding

W

Open water

-

Bebouwing (niet gekarteerd)

V.2 Beschrijving
Het noordwestelijk deel van het gekarteerde gebied, ten noor
den van de spoorlijn, omvat hoofdzakelijk zuivere kleigronden.
De over het algemeen vrij zwaar opgeslibde kreken worden ter
weerszijden begrensd door relatief hooggelegen oeverwallen met een
bovengrond van kalkrijle lichte zavel. Op grotere afstand van de
kreken neemt de zwaarte toe tot matig zware, kalkloze klei, die
relatief laag ligt.
De complexen zandgrond, die hier onderscheiden zijn,worden ge
vormd door enkele overslagen.
Het gemoerde gebied ten zuidwesten van Hooge Zwaluwe in de
Groote Zonzeelsche Polder bestaat overwegend uit kalkloze lichte
klei.
Het gebied tussen Hooge Zwaluwe en Oud-Drimmelen ten noorden
van de spoorlijn sluit in het westen aan bij de moernering in de
Groote Zonzeelsche Polder. In oostelijke richting volgt dan een
vrij heterogeen gedeelte, waarvan alleen de laagste delen niet
gebroken 'zijn en bestaan uit kalkarme lichte klei. Tegen de vroe
gere buitendijk ten noordwesten van Oud-Drimmelen ligt weer een
strook matig grove zandgronden, die wordt gevormd door een complex
overslagen.
Ten oosten van Oud-Drimmelen zijn de gronden langs de voorma
lige buitendijk tot aan Drimmelen grotendeels gemoerd. De boven
grond is hier kalkloos en bestaat uit vrij zware lichte klei
(ca 3öf° lutum).
Meer na,a.r het zuiden, in een depressie van het dekzand zijn
op het veen kalkrijke, kalkhoudende en tegen het opduikende dek
zand aan kalkloze kleien afgezet, die in zwaarte varieren van
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zware zavel "tot lichte klei»
Langs de spoorlijn komt het dekzand nog hoger in het profiel
en zijn gebroken gronden gevormd, waarvan de hoogste koppen reeds
zeer licht zijn.
Het gebied ten zuidoosten van Drimmelen sluit in grote lijnen
hij het voorgaande aan. Vlak langs de spoorlijn is echter de dekzandrug zo hoog geworden, dat hij niet meer gebroken is.
De grens met het buitenwater wordt hier gevormd door een
afzonderlijke bedijking, die nog uit enkele bekadingen bestaat. In
het algemeen nemen de zwaarte en de hoogteligging naar de dijk
langs de Bergsche Maas af. In het oostelijke deel ligt een wat
lichter gedeelte. De hele polder is kalkrijk.
Het gebied ten zuiden van de spoorlijn wordt voor het overgro
te deel ingenomen door een - deel van een- dekzandrug, waarop
o.a. de plaatsen Wagenberg, Ma.de en Geertruidenberg liggen«. Op de
flanken en in de laagten van deze dekzandrug worden gebroken gron
den aangetroffen.
In het westen ligt nog een complex zuivere kleigronden, waar
van de zwaarste weer gemoerd zijn. Het sluit aan bij het gemoerde
gebied ten noorden van de spoorlijn.
In het dekzandgebied komt op een plaats ten oosten van de
Zanddijkweg een opduiking voor van oud-pleistoceen materiaal.
Het is een lemige, matig grove zandgrond.
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Vlo INDELING EN BESCHRIJVING VAN DE VEENKAART
(Bijlage 3)
VIo1 Indeling
Op de veenkaart staan aangegeven?
a. De diepte van de bovenkant van de veenlaag ten opzichte van
maaiveld, indien dit veen onder het minerale dek binnen 150 cm
werd aangetroffen»
b. De dikte van het veenpakket in centimeters„
Bij de kartering zijn de dikte van de veenlaag en de diepte van
de vaste (= pleistocene) ondergrond bepaald. Bij de profielen,
waarin de dekzandondergrond binnen 120 cm voorkomt, is het gehele
profiel uitgeboord en op de boorstaten beschreven.
Het lag in de bedoeling de profielen, waarbij het veen dieper
doorging dan 1.20 cm beneden maaiveld, met veel geringere dicht
heid op te nemen. Door de grote variaties in diepte van de pleisto
cene zandondergrond en de daarmee samenhangende onregelmatigheid
van de veendikte is op vrijwel alle boorpunten, waarin binnen 120 cm
veen
voorkwam; de diepte van de vaste ondergrond met een sondeerstang bepaald tot 3 meter onder maaiveld. Op plaatsen, waar de
vaste ondergrond niet met de sondeerstang bereikt kon worden, is
getracht door enkele diepere boringen een indruk van de ligging
van het dekzand te verkrijgen.
De diepteklassen van de bovenkant van de veenlaag is tot
120 cm analoog aan die van de bodemkaart, nl. < 50? 50-80 en
80 - 120 cm. Toegevoegd is nog een klasse, waarbij het veen tus
sen 120 en 150 cm beneden maaiveld begint.
Bij iedere diepteklasse is een aantal veendikteklassen onder
scheiden, nl. 10 - 25, 25 - 50, 50 - 100, 100 - 150 en 150 - 250 can.
Bij veendiepten, beginnend beneden 50 cm kon deze laatste dikteklasse niet onderscheiden worden. In die gevallen is bij een veendikte van > 150 cm nog onderscheid gemaakt of de vaste ondergrond
nog binnen 3 m beneden maaiveld werd aangetroffen dan wel niet.
Bij de normale gronden met een mineraal dek op veen op
Pleistoceen zand komen de volgende combinaties van veendiepte en
-dikte voor. De kleine oppervlakte veengronden is getrokken bij de
veendiepte beginnend boven 50 cm onder maaiveld. Gemoerde gronden
en veenputten zijn afzonderlijk behandeld.
Symbool

diepte bovenkant veon
in cm-maaiveld

.1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
:2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

<50

dikte van het veenpakket in cm

: ;

ƒ
1:
;;
"
• •

5O-0O
j

2.6
;

j

]

!
.'

10 - 25
25-5O
50 -100
IOO-I5O
I5O-25O
IO-25
25-50
50 -100
IOO-I5O
>150? vaste onder
grond binnen 3 m maaiveld
>150, geen vaste
ondergrond binnen
3 m - maaiveld

S Symbool

3.1
!3 • 2
3-3
G.4
;3-5

dikte van het veenpakket in cm

diepte bovenkant veen
in cm-maaiveld

)~120

I
I
4.3
'4.6

!
:
•
j

120 - 150

10 - 25
25 - 50
50 -100
100-150
>150, vaste onder
grond binnen- 3 m maaiveld
>150, geen vaste
ondergrond binnen
3 m - maaiveld
25-5O
5O -100
>150, geen vaste
ondergrond binnen
3 m - maaiveld

Na. hetgeen in het voorgaande (hoofdstuk lien III) over de
moernering en de gemoerde gronden is medegedeeld, zal het duide
lijk zijn, dat het bij een opname-dichtheid van 1 boring per ha
niet mogelijk is om in gemoerde gebieden een enigszins betrouw
baar beeld van de diepte van de bovenkant van het veen te geven.
Deze kan op zeer korte afstand varieren van. minder dan 50 cm
dieper dan 150 cm. Voor de dikte geldt iets dergelijks. Een volledig
ongestoord profiel met meer dan 1 m veen kan hier liggen naast
een volledig uitgeveend profiel, waar het minera.le dek, al dan
niet vermengd met veenresten, direct op dekzand rust.
Er is dan ook van afgezien de veendikte in de gemoerde gron
den op de kaart aan te geven. Volstaan is met de vaststelling van
de diepte va.n de vaste ondergrond. De indeling hiervan komt over
een met die va.n de normale (klei)-op-veen-op-dekzandgronden. De
laatste 2 klassen zijn afwijkend omdat in deze profielen niet met
de sondeerstang gewerkt kon worden. De lengte van de hier gebruik
te gutsboor bedroeg slechts 2 meter»
De indeling is als volgt s
Symbool

Ml
M2
LI3
M4
M5
M6

diepte van de vaste (pleisto
cene) ondergrond in cm-maaiveld

50
80
120
I50

< 50
- 80
-120
-150
-200
>200

Voor de veenputten gelden soortgelijke overwegingen als voor de
gemoerde gronden» Ook hier is op het dekzand soms nog restveen
aanwezig, dat op zeer korte afstand sterk in dikte kan wisselen.
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Ook de kraggelaag kan zeer sterk wisselen in dikte en vastheid.
Soms ligt deze aansluitend aan de ondergrond, soms ia er een meer
of minder dikke waterlaag tussen kragge en ondergrond aanwezig,
m.a.w. de kragge drijft. Er is derhalve alleen ingedeeld op de diep
te van de zandondergrond, waarvan de indeling overeenkomt met die
voor de gemoerde gronden.
Symbool

.Vp3
Vp4
••Vp5
Vp6

diepte van de vaste(= pleisto
cene) ondergrond in om-maaiveld
80 - 120
120 - 150
150 - 200
> 200

Op de veenkaart komen voorts nog de volgende onderscheidingen
voor:
Z

geen veen. Vanaf maaiveld bestaat het profiel uit pleistoceen
zand of het kleidek rust zonder tussenlaag van veen binnen
120 cm direct op pleistoceen zand.

K

kleidek dikker dan 15O cm. In deze profielen komt veelvuldig
beneden 15O cm nog veen voor van aanmerkelijke dikte. De diep
te van het pleistoceen is echter slechts door enkele diepboringen .globaal vastgesteld (zie de beschrijving van de veenkaart in VI.2).

W

open water.,
bebouwing (niet gekarteerd),

VI.2 Beschrijving
VI„2cl Het we£t£li.jk de_el_van_het_g_eb_ied(iben we£t_en_van_de £ude
bu3.tjendijk_-Kerkdi_.jk)
In de Polders Berkum en Het Nieuwland is het kleidek overwe
gend dikker dan 15O cm, waaronder een dikke veenlaag voorkomt.
Binnen 3 à 4 m onder maaiveld wordt nergens het Pleistoceen aange
troffen, behalve in het noordwesten, waar zich een opduiking be
vindt. Het veen begint daar tussen 100 en 15O cm en het zand wordt
juist omstreeks 3 m - maaiveld aangeboord. In de kern van dit ge
bied begint het veen zelfs tussen 50 en 80 cm»
In zuidelijke richting gaande, in de Groote Zonzeelsche pol
der, komt de zandondergrond geleidelijk hoger en worden de veen
laag en het kleidek dunner. In de meeste veenputten en gemoerde
percelen bevindt het pleistocene zand zich op 150 â 200 cm - maai^
veld. Ten zuiden van de spoorlijn wiggen veen en klei geleidelijk
uit tegen het zand.
Ten oosten van de Hcrenhilse
Dijk neemt het kleidek gelei
delijk in dikte af vanaf de oeverwal van de kreek. Het veenpakket
is hier vrij dik. Het pleistocene zand wordt aangetroffen tussen
2 en 3 m - maaiveld.
VI- 2. 2 Het _oo£telijk de_el_van_h_et_g_ebied(_t_en_0£S_t en va.n de_
Kerkdi_jk7 »
Tussen Hooge Zwaluwe en Oud-Drimmelen neemt de veenlaag van
af de spoorlijn in noordelijke richting geleidelijk in dikte toe.

Het kleidek is overal dun (overwegend minder dan 50 om).
Tussen Oud-Drimmelen en Drimmelen geldt voor het veen het
zelfde» Het kleidek wordt echter wat dikker. Het noordelijke stuk
(de Worp) is sterk gemoerd. Het pleistocene zand ligt hier op
120 - 200 cm - maaiveld.
Ten oosten van Drimmelen wordt het kleidek nog iets dikker.
De bovenkant van het veen ligt tussen 80 en 120 cm - maaiveld.
De veendikte bedraagt tot 100 cm (op enkele plaatsen iets meer).
In de Polder van der Moer is het kleidek overwegend iets
meer da.n 150 cm dik„
Ten zuiden va.n de spoorlijn komt maar weinig veen voor. Ten
oosten van de Kerkdijk ligt de bovenkant van het veen overwegend
op 30 - 50 cm - maaiveldc Het veenpakket is er grotendeels zeer
dun(< 25 cm)„ In het oosten, nabij de Donge-centrale, ligt het
dieper (50 - 120 cm - maaiveld). De dikte van de veenlaag is er
ook iets groter (tot 80 cm).
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VII. INDELING m BESCHBIJVING VAN DE ZANDDIBPTEKAART
(Bijlage 4)
VII.1 Inleiding
De zanddieptekaart is in feite een tweede afgeleide uit de
veenkaart. Op deze kaart is gemakshalve een overzicht gegeven van
de diepte van de pleistocene zandondergrond heneden maaiveld.
Hierbij zijn twee beperkingen te maken, In de eerste plaats is de
diepte van de zandondergrond niet systematisch bepaald bij een
veendiepte tot meer dan 3 m« I& deze gebieden zijn enkele boringen
verricht tot op het zand. Deze zijn ter plaatse van de boringen
op de kaart aangegeven in cm - maaiveld. In de tweede plaats is
bij een dikte van het kleidek van meer dan 150 cm het verdere
profielverloop evenmin systematisch vastgesteld. Ook in deze ge
bieden is op enkele plaatsen de diepte van de zandondergrond vast
gesteld. Dit is op dezelfde wijze op de kaart vermeld»
De navolgende diepteklassen zijn, naar analogie van de veenkaart, onderscheidens
1
2
3
4
5
6
7

pleistoceen zand vanaf de oppervlakte
idem, doch beginnend boven 50 c®
idem, tussen 50 eïl 80 cm
idem, tussen 80 en 120 cm
idem, tussen 120 en 150 cm
idem, tussen 150 en 25O cm
idem, tussen 250 en 3OO cm

X
K
. 34O
W CJ

geen pleistoceen zand aangeboord binnen 3OO cm. De zanddiepte is slechts op enkele plaatsen door diepboringen
vastgesteld
kleidek dikker dan 150 cm. De zanddiopte is slechts op
enkele pla.atsen door diepboringen vastgesteld
diepte van de pleistocene ondergrond in cm - maaiveld
binnen de X - en K-gebieden
open water
bebouwde kom=

VII.2 Beschrijving
Uit de kaart blijkt duidelijk, dat de zandondergrond vanaf
de zuidgrens va.n het gebied, wa.ar het dekzand aan de oppervlakte
ligt, vrij snel in noordelijke richting wegduikt.
ïn het centrale en oostelijk; leel van de kartering komt de
onregelmatige topografie van de zandondergrond goed in het kaart
beeld tot uiting. In het westelijke deel is dit veel minder het
geval. Dit wordt veroorzaakt door het feit, dat in het oosten de
zandondergrond overwegend nog binnen boorbereik wordt aangetroffen,
waardoor deze bij de veldopname ten behoeve van de bodemkaart mede
diende te worden bepaald. In het westen daalt de zandondergrond
onder een scherpe hoek met het maaiveld, terwijl het gebied zich
bovendien veel verder naar het noorden uitstrekt. Hier bevindt
de zandondergrond zich vrijwel overal op grotere diepte dan
120 cm - maaiveld, waardoor een kartering van de ondergrond aan
de hand van het relief niet meer mogelijk was. Daardoor was het
niet doenlijk dit relief in detail te bepalen.
In het noordwesten komt een vrij groot gebied voor, waar het
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kleidek dikker is dan 150 cm. Hier is de zandondergrond slechts
incidenteel bepaald door enkele diepe boringen.
In het uiterste noorden van het karteringsgebied gaat de veen
laag op enkele plaatsen pas beneden 3 m over in zand. Ook hier is
de vaste ondergrond door enkele incidentele boringen bepaald.
Daaruit is de indruk verkregen9 dat de zandondergrond er nergens
veel dieper dan 3 m - maaiveld voorkomt.
Ook in eon deel van de jonge aanwas bij Geertruidenberg is de
zanddiepte slechts door een beperkt aantal boringen vastgesteld.
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VIII. VERKLARING VAN VEELGEBRUIKTE TERMEN
In het volgende zullen enkele veelgebruikte termen, speciaal
uit de legendabeschrijving,3airtw3Kien omschreven. Achtereenvolgens
zullen behandeld worden, termen die betrekking hebben ops
1. Granulaire samenstelling
2» Humusgehalte en veen
3- Kalkgehalte
4- Roest en reductie
5« Profielverloop,, profielopbouw en benaming van horizonten.,
VIII.1

Granulaire samenstelling

lutumgehaltes

percentage deeltjes <2 mu? betrokken op het
totaal van de minerale delen
slibgehalte,
percentage deeltjes <16 mu, betrokken op het
gehalte afslibbaars
totaal van de minerale delen
lutum/slib-verhoudings verhouding tussen het percentage deeltjes
<2 mu en het percentage deeltjes <16 mu
sloefigs
lage lutum/slib-verhouding (Â x 100 <50).

^ndeling^aa^ he_t percentage lutum
Benaming
(kleiarm) zand
zwak kleiig zand
matig kleiig zand) , , ..
zeer lichte zavel) klells
lichte zavel
zware zavel
lichte klei
matig zware klei

$ lutum

,
ZSXlä

0-3
3-5
5-8
8-12
12-17-gl7-è-25
25-35
35-50

I_nd_e^Ling_ïïaar_ he_t £_er^c_en_tage_<5_0_mu
Benaming
(niet lemig) zand
zwak lemig zand
sterk lemig zand
sterk zandig leem

$ <50 mu
0-10
l0-l7i
3^è"50

I_nde_ling_van_d_e fra1ctiies_>5P_mu!,_naiar d,e_medi_aa:n_vain_de_ fracties
>.52. £îu_(lî>2l
Benaming
matig fijn zand
matig grof zand
zeer grof zand
VIII.2

M50 tussen
150 en 210 mu
210 en 420 mu
>420 mu

Humusgehalte en veen

De benaming van de verschillende onderscheiden humusklassen
is naast het percentage organische stof, mede afhankelijk van het
lutumgehalteo De verschillende humusklassen en hun nomenclatuur
kunnen worden afgelezen uit de grafiek (afb. 14)» Langs de horizon
tale as staat aangegeven het percentage lutum, betrokken op de
droge grond. Langs de linkse verticale as is het percentage orga
nische stof afgezet, betrokken op de droge grond.
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Langs de rechter verticale as staan de benamingen van de humusklassen. Ter weerszijden van de klassegrenzen zijn de minimale (links
bij Ofo lutum) en de maximale (rechts bij lOöfo lutum) percentages
lutum van de betrokken grens vermeld*
De meest voorkomende termen zijn onderstreept.
dieps

het aangegeven humusgehalte (b.Vo matig humeus) blijft
over tenminste 50 cm binnen de betrokken humusklassej
matig dieps idem, doch de laag is 30- 50 cm dikj
ondieps
idem, doch de laag is <30 cm dik;

gliedes

de zeer humusrijke tot venige bovenlaag van lage humuspodzolen (zie VIII.5)? bestaande uit
min of
meer disperse humus. Onder do gliudu is meestal geen
duidelijke A2~horizont aanwezige

rietzeggeveens

fijne grondmassa met vele grijze zeggeworteltjes
(Carex sp.) en grove bladresten en wortelstokken van
riet (Phragmites sp»)?

veraards

het veen is zodanig door verwering omgezet? dat de sa
menstellende componenten niet meer herkenbaar zijn.
Het materiaal is zwart %

wollegras
loks

vezelig ondoorlatend veen, afkomstig van de bovengrondse delen van het wollegras (Eriophorum sp.)j

veenmosveensveen bestaande uit meest duidelijk herkenbare resten
van veenmos (Sphagnum spp.), soms met takjes en wortels
van heide (Calluna en Erica spp-)»
VIII.3

Koolzure-kalkgehalte

kalkrijks

de grond geeft met verdund zoutzuur (ca 16%) een duide
lijke opbruising te zien„ Het gehalte aan vrije kool
zure kalk ligt dan ongeveer boven 2•§-$ bij öfo lutum en
5fo bij ±0öfo lutum (zie afb. 15)5

kalkhoudends de grond geeft met verdund zoutzuur een nauwelijks
zichtbare, maar nog duidelijk hoorbare opbruising.
Het gehalte aan vrij koolzure kalk ligt dan ongeveer
tussen -g- en
bij öfo lutum en 1 en 5bij lOöfo lu
tum (afb. 15)?
kalkarm en
kalklooss

de grond geeft geen zichtbare of hoorbare opbruising
met verdund zoutzuur meer. Het gehalte aan vr'ój®kool
zure kalk ligt dan bij kalkarm beneden ca -§-$ bij Qfo
lutum en
bij 100$ lutum (afb. 15)° Meestal is het
gehalte aan vrije koolzure kalk vrijwel nihil en heet
de grond derhalve kalkloos;

oppervlak- het profiel is kalkarm of kalkloos (zie hierboven) tot
kig kalkarm ten hoogste 50 cm beneden maaiveld (en wordt dan,
of kalkloossmeestal geleidelijk kalkrijk)»
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VIII„4

Roest en reductie

reductievlekkens grijze vlekjes in het moedermateriaal, veroorzaakt
door tijdelijke anaërobie, waardoor een deel van
het vrije ijzer in tweewaardige vorm is overgegaan!
roestvlekken?

geel- tot roodbruine vlekken en aders, veroorzaakt
door het heerslaan van-verplaatst ijzer in drie
waardige vorm, Soms in de vorm van zachtere of
hardere korrels (concreties);

totale reductie, de laag waarin de z.g. blauwkleuring optreedt in
blauwe reductie- de zone, waarin de grond permanent met water is
kleur g
verzadigd. In het gekarteerde gebied bij de klei
gronden meestal gepaard met enige vorming van
zwavelijzer en pyriet (PeSen FeS2). In feite is
de z.g. blauwe kleur neutraal grijs;
aantal van roest- en reductievlekkens
weinig?
matig veel;
zeer veels

VIII.5

minder dan 2fo van het geëxposeerde oppervlak in
nemend ;
2- 2öfo van het geëxposeerde oppervlak innemend5
meer dan 2C(fo van het geëxposeerde oppervlak in
nemend, maar de oorspronkelijke kleur van het ma
teriaal (de z.g. matrix) is nog duidelijk te on
derscheiden.

Profielverloop, profielopbouw en benaming van horizonten

aflopends

het lutumgehalte van het profiel neemt met toene
mende diepte min of meer geleidelijk af;

gliedes

zie VIII.2;;

homogeens

het lutumgehalte blijft met toenemende diepte
ongeveer constant5

humuspodzols

een profiel met een overwegend duidelijke A2-horizont (zie hieronder), waaruit o.a. humus en ijzer
zijn uitgespoeld en een B-horizont, waarin een
deel van de humus weer is neergeslagen. Ondanks
de roodbruine kleur is de B-horizont ijzerarm tot
ijzerloos. In het gekarteerde gebied zijn de A-ho
rizonten en soms ook een deel van de B-horizont
in het mestdek opgenomen. Bij de lage humuspodzolen, in dit gebied met veen overdekt en overslibd,
is de A-horizont meestal als gliedelaag ontwikkeld?

mestdeks

dek van meest matig humeus, matig fijn zand, door
menselijke activiteit (gebruik van plaggen of
strooisel met stalmest gemengd) op het oorspron
kelijke bodemprofiel gebracht en vaak met het
bovenste deel van dat profiel vermengd.
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Aps bouwvoor., die dieper reikt dan de oorspronkelijke A± van het
profiel £
AOs bovenste profielhorizont, "bestaande uit grotendeels verteerde
plantenresten;
Ajj bovenste minerale horizont met relatief hoog gehalte aan orga
nische stof 5
" "
A22 horizont van maximale uitspoeling (loodzandvorming), meestal
relatief licht gekleurd5
Bs horizont van maximale accumulatie ("bij humuspodzolen alleen van
humus, bij andere gronden ook van b.v» ijzer en 1uturn)^
Cs relatief weinig verweerd moedermateriaalf
Cis moedermateriaal ontkalktp
Cgs moedermateriaal kalkrijk^
gs duidelijke roestverschijnselen waarneembaar (letter toegevoegd
aan een van de voorafgaande symbolen).
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