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VOORWOORD
Door de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht werd een opdracht gege
ven, een boderrikartering uit te voeren van het gebied "De Esschestroom",
groot 7l80 ha, in verband met de voorbereiding voor een eventuele ruil
verkaveling« Dit onderzoek werd uitgevoerd door de Afdeling Opdrachten
van de Stichting voor Bodenikartering. De systematische veldopname van
het gehele gebied werd verricht in de periode van 1 april tot 1 novem
ber 1958, door de karteerders W.H.Hendriks, W.J.M.van de Voort, (lapril1 augustus) en G„Rutten en door de hulpkarteerders G.A.Vos en G.Ebbers
(vanaf 1 mei). De dagelijkse leiding berustte bij opzichter H.J. M. Zegers,
die tevens het rapport samenstelde.
Het geheel stond onder leiding van Ir.G.J.W.Westerveldc
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Afb.1 Situatiekaart

L i g g i n g v a n d e v e r t i c a l e d o o r s n e d e n (B ij La g e 8 )

1

1. INLEIDING
I- Oppervlakte en begrenzing
Het onderzochte gebied met een totale oppervlakte van 7l80 ha,
is in hoofdzaak gelegen tussen de plaatsen Vught, St. Michielsgestel,
Boxtel-Oisterwijk en Udenhout. In het gebied liggen de plaatsen
Haaren, Helvoirt en Esch (afb. i)„
2. Opdracht
Deze omvatten de vervaardiging van een bodemkaart, schaal
ls 10.000, gebaseerd op een gemiddelde opnamedichtheid van 1-J- boring
per ha, tot een diepte van 120 cm, met genummerde profielbeschrij
vingen van alle boringen. Behalve de boderrikaart moest nog een aan
tal afgeleide kaarten worden vervaardigd, zoals een Boorpuntenkaart,
een Leemdikte-dieptekaart, een Humusdikte- en gehaltekaart, met
hierop tevens de veengronden afzonderlijk aangegeven. Daarnaast zijn
nog een Grondwatertrappenkaart en een Afwijkende lagenkaart gemaakt.
Verder zijnyin het gebied diepere boringen (om de 100 m tot + 3 m )
verricht en hieruit Verticale doorsneden vervaardigd. Op afb. l is
de plaats der raaien aangegeven.
Op verzoek van de Provinciale Directie van de Cultuurtechnische
Dienst te Tilburg, zijn tenslotte nog een globale L and b ouwg e so hik theidskaart, schaal 1 ; 10.000 en een Bodemkundige overzichtskaart,
schaal 1; 25»000 samengesteld.
3» Verkwijze
Voor de veldopname zijn kaarten, schaal 1 s 25.000, gebruikt van
de Topografische Dienst, die op onze fotografische afdeling vergroot
zijn naar schaal 1 % 5°000» Voor de opname werd het gehele gebied
verdeeld in ongeveer 100 veldkaartjes (zie Boorpuntenkaart, bijlage
9). Het aantal boringen bedroeg gemiddeld
per hectare, tot een
diepte van 120 cm.
Het werkelijke aantal boringen per hectare is aangepast aan de ge
steldheid van het terrein. Zo zijn op de uniforme oude bouwlanden
of op gronden met duidelijke topografische verschillen minder en in
de lagere beekdalen en jonge ontginningen meer boringen gedaan, dan
het gemiddelde aantal per hectare. Van de 10950 boringen zijn ge
nummerde profielbeschrijvingen, z.g. boorstaten vervaardigd, die op
genomen zijn in een boorregister (bijlage 12).
Bij alle boringen zijn de, aan het profiel waarneembare kenmer
ken opgenomen (morfometrische kenmerken). Voor zover deze verband
hielden met genese en topografie, is hiervan gebruik gemaakt. De
profielkenmerken zijn in een code bij het desbetreffende boorpunt
op de veldkaartjes aangegeven. Van de genummerde boringen is een
meer uitvoeriger profielbeschrijving gegeven op de bijbehorende
boorstaat,
Naarmate de schaal van de kaart kleiner wordt, komt er in ieder bo
demtype een toenemend percentage onzuiverheden voor. Ook de gesteldheid^van het terrein is mede bepalend voor de mate van onzuiverheid
binnen de onderscheiden bodemtypen. Het trekken van de bodemgrenzen
moet in het veld gebeuren, omdat ze dikwijls samenhangen met topo
grafie of andere landschappelijke kenmerken, b„v. de afgrenzing van
een diep humeuze zandgrond (oud bouwland), die vaak langs een perceelsscheiding ligt.
7 in een 4-tal raaien
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Door niet beschreven tussenboringen ]gon soms beter de juiste bodemgrens worden vastgesteld in heterogene gebieden. Op deze wijze zijn
alle, voor land en tuinbouw in gebruik zijnde gronden, evenals de
bossen en woeste gronden onderzocht»
De door de karteerders in het veld bij ieder profiel geschatte
humus- en leemgehalten en de grofheid van het zand, zijn gecontro
leerd aan de hand van een aantal grondmonsters, dat over het gehele
gebied verspreid genomen en door het Bedrijfslaboratorium voor Grond
en Gewasonderzoek, te Oosterbeek geanalyseerd is (bijlage lO). Hier
uit is een standaardcollectie samengesteld, waardoor tijdens de op
name steeds de schattingen in het veld aan de hand van de analysecijfers van het Bedrijfslaboratorium gecontroleerd konden worden.

4. Verwerkingen van de veldopname
De tijdens de opname vervaardigde veldkaarten, schaal ls 5'-000,
zijn langs fotografische weg weer verkleind naar de gewenste schaal
ls 10.000, waarna de grenzen der bodemtypen via calques overgebracht
zijn op basiskaarten van de Topografische Dienst.
Op deze wijze ontstond een bodemkaart in gedetailleerd overzicht
(bijlage l). Om van een detailkaart te kunnen spreken is het aantal
boringen niet voldoende, terwijl het aantal gemaakte onderscheidin
gen veel te groot is voor een overzichtskaart. Door de vele tussen
boringen en het soms duidelijke reliëf, bezitten de meeste bodenvgrenzen eohter een grotere nauwkeurigheid dan normaal op een over
zichtskaart het geval is.
In verband met het vrij grote aantal onderscheidingen (66 bo
demtypen en nog een aantal algemene onderscheidingen en toevoegin
gen) geeft het drukke kaartbeeld geen duidelijk overzicht van de
verschillende bodemkundige landschappen.
Teneinde hieraan tegemoet te komen is, in overleg met de Afdeling
Onderzoek van de Provinciale Directie van de Cultuurtechnische
Dienst een sterk vereenvoudigde, landschappelijke overzichtskaart,
schaal 1 % 25°000 vervaardigd op een basis van de Topografische
Dienst (bijlage 2).
Verschillende bodemtypen met dezelfde geologische-landschappelijke
betekenis zijn samengevoegd, waardoor een veel eenvoudiger kaart
beeld is verkregen. De bodemgrenzen op deze overzichtskaart, zijn
na verkleining overgenomen van de gedetailleerde bodemkaart, schaal
1 s 10.000 en zijn dus op beide kaarten gelijk.
Bij deze opdracht werd een aantal z.g. single-value-kaarten gevraagd.
Tijdens het onderzoek is over de uitwerking der gegevens regelmatig
overleg gepleegd met de Afdeling Onderzoek van de Provinciale Direc
tie. Hierbij kwam de wens naar voren om meerdere single-value-kaarten te maken, waardoor de leesbaarheid van de boderrikaart aanzienlijk
zou verbeteren. Daarnaast was het mogelijk het toch al vrij drukke
(kaart)beeld van de bodemkaart enigszins te vereenvoudigen en bepaal
de informaties, zoals b.v. de hoogteligging t.o.v. het grondwater
en het humusgehalte, het voorkomen van leemlagen, die eigenlijk op
de bodemkaart thuis horen, naar de afleidende kaarten over te bren
gen. Op de afgeleide kaarten konden deze en nog andere gewenste
gegevens bovendien veel gedetailleerder worden weergegeven.
Als uitgangspunt voor alle afgeleide kaarten is echter steeds de
Bodemkaart genomen. De hieruit afgeleide kaarten geven alleen een
nadere detaillering en om zuiver kaarttechnische redenen ook meer
informaties dan de Boderrikaart.

Met uitzondering van de afwijkende lagen die per boorpunt zijn aan
gegeven, zijn alle onderscheidingen samengevoegd in een aantal klas
sen en deze per kaartvlak aangegeven» Voor zover de grenzen van deze
klassen ook op de bodemkaart staan, zijn ze daar steeds rechtsstreéks
van overgenomen. De volgende afgeleide kaarten zijn vervaardigd?
Bodemkundige Overzichtskaart, schaal Is 25.000 (bijlage 2), aange
vende een samenvatting van verschillende bodemtypen tot complexen
met een landschappelijke betekenis.
Grondwatertrappenkaart, schaal Is 10.000 (bijlage 3)» aangevende de
relatieve hoogteligging der bodemtypen t.o.v. het grondwater,
Humus-Veenkaart, schaal 1 s 10.000 (bijlage 4)> aangevende de dikte
van de humeuze bovenlaag en de humusklasse. Tevens zijn op deze
kaart de veengronden en venige gronden onderscheiden.
Leemkaart, schaal 1; 10.000 (bijlage 5)> aangevende de dikte en de
diepte waarop de leemlagen voorkomen, alsmede de aard van de leem
(L'óssleem of Beekleem).
Afwijkende lagenk aart, schaal 1; 10.000 (bijlage 6), aangevende de
voorkomende afwijkende lagen in alle profielen, uitgezonderd de
leemlagen dikker dan 20 cm.
Boorpuntenkaart, schaal Is 10.000 (bijlage 9)> aangevende de plaats
van alle boringen en de nummers der bijbehorende profielbeschrijvin
gen, tevens de indeling der veldkaartjes en de plaatsen der grond
monsters.
Naast bovengenoemde afgeleide kaarten is nog een globale landbouwgeschiktheidskaart vervaardigd, schaal Is 10.000 (bijlage l).
Bij het maken van deze kaart is niet alleen uitgegaan van de Boden>kaart, doch tevens is hierbij gebruik gemaakt van de grondwatertrappenkaart. Uit deze twee samen is deze (globale) landbouwgeschiktheidskaart ontstaan.
In bijlage 8 zijn de verticale doorsneden (lengte-schaal ls 10.000
en hoogte-schaal 1 s 50) weergegeven op een basiskaart, waarop tevens
de resultaten van de hoogtemetingen, verricht door de Afdeling Onfterzoek van de Provinciale Directie van de Cultuurtechnische Dienst,
staan aangegeven.
Tenslotte zijn in het Boorregister (bijlage 12) alle genummerde pro
fielbeschrijvingen der beschreven boringen opgenomen en zijn nog
bijlage 10 (tabel met grondmonsteranalyses) en bijlage 11 (indeling
der bodemtypen naar de geschiktheid voor de landbouw) gemaakt*
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II. BODEMKUNDIGE GEGEVENS
1. Algemeen
Vrijwel de gehele ondergrond en een groot deel van de thans aan
de oppervlakte liggende gronden in Nederland kunnen worden beschouwd
als zee- en rivierafzettingen, die beïnvloed zijn door de inwerking
van sneeuw, ijs en wind tijdens de ijstijden.
De Nederlandse bodem is dan ook in sterke mate het product van
geologie en bodemkundige processen. Ook de zee heeft evenals de ri
vieren volop gelegenheid gehad haar opbouwende of afbrekende werking
op ons land uit te oefenen. Bedenkt men verder hoe verschillend de
meeste bodemvormende factoren, (klimaat, moedermateriaal, topogra
fie, tijd, vegetatie, bodemfauna en de activiteit Van de mens) in
' ons kleine land zijn, dan verbaasd men zich niet over de bonte ver
scheidenheid van gronden.
Een goed inzicht in de betekenis van de bodemvormende factoren
en vooral in hun onderlinge samenhang, ontbreekt nog,, In bepaalde
gevallen is het echter wel mogelijk, zich hieromtrent een mening te
i vormen. In het algemeen kan men zeggen, dat de bodemvorming in Ne
derland niet ouder is dan de laatste of WUrm-ijstijd. Vele zandgron
den hebben sindsdien aan de oppervlakte gelegen en zijn aan veel
veranderingen onderhevig geweest (de oudere gronden). Geheel anders
is het gesteld met de jongere rivier- of zeekleiafzettingen, die
niet blootgesteld geweest zijn aan de extreme klimaten van de ijs
tijden. Door variatie in wijze van ontstaan komen grote verschillen
voor in moedermateriaal. De indeling zand, klei en veen is algemeen
bekend. Binnen deze landschappen wisselt echter o.a. de mineralo
gische rijkdom, de korrelgrootte en de opeenvolging van de verschil
lende lagen in het profiel sterk.
De hoogteligging en helling en daarmee samengaande de waterhuis
houding, correleren doorgaans ook met de wijze van ontstaan.
De versohillen in flora en bodemfauna zijn in grote mate afhan
kelijk van het klimaat, de mineralogische rijkdom, de korrelgrootte
en de watervoorziening.
De humeuze bovenlaag is, afgezien van het ingrijpen van dé mens,het
resultaat van de ophoping van afgestorven plantenresten. De bodem
fauna leeft van de plantenresten, neemt deze op en zo leveren deze
miero-organismen verschillende humusvormen.
De mens heeft door zijn activiteit heel wat aan de natuurlijke om
standigheden gewijzigd. Bossen werden gerooid of verbrand, heidevel
den kwamen er voor in de plaats en werden op hun beurt weer afgeplagd
en/of ontgonnen. Op grote schaal werden gronden bedijkt en/of ont
waterd. Grote complexen werden opgehoogd met plaggeme&t, sommige
liet men zakken voor zandwinning, etc.
Na het voorgaande zal het zonder meer duidelijk zijn, dat de
variatie van gronden zeer groot is.
In Nederland kan men in hoofdzaak o.m. de volgende geologisch-bodemkundige gebieden onderscheiden, die onderling belangrijke verschil
len vertonens
a. Pleistoceen zand en loess.
b. He«& veengebied.
c. Het rivierengebied,
dc Het zeekleigebied.
We zullen ons in dit rapport hoofdzakelijk bepalen tot de
pleistocene zandgronden. Andere zandgronden komen niet of weinig in
het gekarteerde gebied voor, en zullen derhalve niet worden behan
deld.
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2. Het pleistocene zand
Binnen het pleistocene zand komen nog grote verschillen voor.
Dit hangt in hoofdzaak af van de wijze van ontstaan.
Grote gebieden zijn bedekt met dekzand, wat enkele meters dik kan
zijn. Het karteringsgebied de "Essche Stroom" is vrijwel een dek
zandgebied» In de regel ligt dit zand als een zwak golvend dek over
andere afzettingen heen. Het is aangevoerd in de laatste of TOrmijstijd door voornamelijk sneeuwstormen» De korrelgrootte kan vari
eren, maar steeds is het zand goed gesorteerd»
Het dek zand is in de regel arm aan voedingsstoffen en bestaat
grotendeels uit kwartskorrelsj slechts daar waar het uit rijkere af
zettingen is uitgewaaid, vindt men ook rijker zand, zoals hier en
daar in het oosten van het land het geval is. Naar het zuiden gaat
het dekzand geleidelijk over in loess of loessachtig materiaal. In
de arme dekzandgronden treft men vaak humuspodzolen aan (zie 3°)«
Dit zijn meestal ontijzerde gronden (met uitzondering van de humeuze bovenlaag, die wel ijzer bevat) , al dan niet met een humusarme
loodzandlaag in het profiel» In de iets rijkere, meestal lemige gron
den vindt men dikwijls humusijzerpodzolen, waaruit het ijzer nog
niet is verdwenen. De aard van de ontstane podzol is behalve van de
textuur en de minerale rijkdom, nog van verschillende andere facto
ren afhankelijk, zie ook onder bodemvorming (3)°
De lage gronden in een dekzandgebied hebben vaak een zwarte of brui
ne ijzerrijke bovengrond op gebleekt wit zand, z.g» gleygronden. Dit
is vooral het geval, als door deze laagte voedselrijk water wordt
afgevoerd.
Op vele plaatsen in ons land komt onder het dekzand leem voor. In
het noorden is dit keileem. In het zuiden van het land treft men
vaak conpacte lössleemlagen aan (ten oosten van Tilburg tot Haaren,
zie bijlage 5)» Deze lössleemlagen, welke een hoog gehalte aan deel
tjes tussen 2 en 50 mu hebben, beinvloeden de waterbeweging in de
grond in belangrijke mate. In het westen van Noord-Brabant is de leem
meer of minder zandig (rivierleem). Dit is een zeer oude Maas-afzet
ting, welke een meer heterogene samenstelling en een slechtere struc
tuur heeft (aangegeven als II-o op de Geologische Kaarten van Neder
land) O
Het overtollige water van het dekzandgebied werd en wordt nog
grotendeels door beken afgevoerd. De in de regel zeer oude beekdalen
zijn ontstaan in tijden met veel waterafvoer» Daardoor zijn de dalen
veel te breed voor de huidige beekjes» Door regelmatige overstroming
is in veel gevallen de bovengrond in de beekdalen vrij lemig geworden
zelfs worden vrij zware beekleemlagen aangetroffen. In deze lage gron
den komen veelvuldig ijzerconcreties voor, soms zelfs oerbanken. Dit
komt, omdat het uit de hogere gronden uitgespoelde ijzer door het
water naar de lage beekdalen wordt meegenomen»
Op veel plaatsen zijn de beekdalen opgevuld met veen, wat in de
regel uit min of meer veraard broekveen bestaat.
Uit de dekzanden zijn plaatselijk stuifzanden ontstaan, hoofd
zakelijk daar, waar de vegetatie door mens of dier was vernield»
Dit stuiven gebuurde vooral op de hoogste en dus meestal droogste
plaatsen. Op deze plaatsen had de wind bij afwezigheid van een vegetatiedek vrij 3pel„ Het opgewaaide zand bleef liggen tussen de vege
tatie op de lagere plaatsen. Op deze wijze had omkering in het re
liëf plaats»

De hoogste plaatsen stoven soms diep uit, de lagere plaatsen zijn
nu hoog geworden en bedekt met stuifzand, waaronder het oorspronke
lijke bodenqprofiel nog aanwezig is.
In de dekzandgebieden met hun zwak golvende topografie ligt in
de regel op de dekzandruggen bouwland (afb.2) en in de laagten gras
land (afb. 3). De wegen, met daaraan de boerderijen, liggen meestal
op de grens van hoog en laag (afb.4).

Afb,2.

Overzicht van Belvertse akkers in Haaren (overwegend
bouwland). Poto Claes S.v.B. Archiefnr. R19-3-

Afb.3»

Overzicht Helvoirtse broek (overwegend grasland).
Foto Claes S.v.B. Archiefnr. B19-5«
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Afb. 4° Boerderijen langs de rand van de hoge
bouwlanden in Haaren»
foto Claes S.Y.B.
Archiefnr Rl8~200
3 » Bodemvorming zonder ingrijpen van de mens
In ons land overtreft de neerslag de verdamping. Een deel van
de overtollige neerslag stroomt oppervlakkig af, een ander deel
zakt in de grond. De snelheid hiervan is afhankelijk van de doorla-,
tendheid en het waterbergend vermogen. Bij voortduring van deze -Èeer-«gaande waterbeweging worden stoffen uit de bovengrond verplaats^ "
die in de diepere lagen weer neerslaan. Dit bodemvormende prq^ea• '
noemt men podzoleringg de ontstane gronden podzolen.
Van de bodemvormende factoren werden in het bovenstaande ge
noemds klimaat, moedermateriaal (doorlatendheid) en tijd. Voor wat
betreft topografie, flora en bodemfauna zij verwezen naar hoofd
stuk II, punt 1. Een der eerste stoffen die uitspoelen is kalk. Een
kalkarme bovengrond kan evenwel ook een gevolg zijn -fran een kalkarme afzetting van het zand Met het verdwijnen van kalk uit de boven
grond daalt de pH en wordt het evenwicht verbroken, waardoor weer
andere stoffen door het water meegevoerd worden» Bij de lutumarme
gronden is de uitspoeling van humus- en ijzer (en aluminium)verbin
dingen belangrijk. Dieper in het profiel zijn (en worden) deze ver
bindingen weer afgezet in een duidelijk waarneembare inspoelingslaag. De uitspoeling kan ook zeer duidelijk te zien zijn als een
witgrijze laag (A2). Podzolering is echter niet het enige bodemvor
mende proces. Ook verwering van het moedermateriaal en accumulatie
van organische stof en/of minerale bestanddelen in de bovengrond
zijn belangrijk bij het ontstaan van bodems. Vooral in de bodemkundig laaggelegen gronden, uitspoeling ontbreekt hier, heeft door een
sterke humusvorming ophoping van organisch materiaal plaats.
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Al naar de profielontwikkeling kunnen in de zandgronden 3 gro
te groepen onderscheiden worden, nl.s
1. Hurauspodzolen
2o Humusijzerpodzolen
3 « Gle ygronde n.
De podzolen (l en 2) worden gekenmerkt door een uitspoelingslaag
(A-laag), een inspoelingslaag (B-laag) met daaronder de onverander
de ondergrond (C-laag).
Hoewel de scheiding tussen humusijzerpodzolen en hurauspodzolen,
door de vele overgangen niet scherp is, kan men in het algemeen
zeggen, dat in de humusijzerpodzolen een minder sterke podzolering
heeft plaatsgehad dan in de hurauspodzolen. Dit blijkt uit het nog
aanwezig zijn van ijzer in de B-laag, wat meestal niet het geval is
bij de humuspodzolen. Bovendien is de pH in het algemeen in de hu
musi jzerpodzolen iets hoger en het C/N quotient gunstiger» De Blaag in de humusijzerpodzolen heeft meestal een lossere structuur.
Ook zijn de overgangen tussen de verschillende lagen veel geleide
lijker in de hurausmjzer- dan in de hurauspodzolen.
De gleygronden onderscheiden zich van de podzolen in de eerste
plaats door het ontbreken van een B -laag. Er heeft geen of zeer wei
nig podzolering plaatsgehad» Onder invloed van ondiep voorkomend,
meestal voedselrijker grondwater, soms in combinatie met een lemige
bovengrond, is weinig of geen uitspoeling van de bovengrond, opge
treden. De pH en het C/N quotient zijn dan ook veel gunstiger dan
bij de podzolen» '
Met uitzondering van de arme typen (overgangen naar de podzolen)
zijn in alle gleygronden roest- en re duetievlekken in de bovenste
45 cm van het profiel waarneembaar. Deze vrij hoge in het profiel
voorkomende verschijnselen wijzen erop, dat dergelijke gronden on
der vochtige omstandigheden (periodiek hoge grondwaterstanden) zijn
gevormd. Naarmate de grondwaterstanden hoger zijn geweest, wordt
het humusgehalte hoger. De natste profielen zijn venig ontwikkeld,
(venige gleygronden) deze vormen de overgang naar de broekveengron
den O
4, Bodemvorming door de raens
De voornaamste invloed van de mens in de zandgronden is wel de
ontginning geweest. Al naar de ouderdom der ontginningen, onder
scheiden we s
a. Oude bouwland-(oude grasland)gronden
b. Oudere ontginningsgronden
c. Jonge ontginningsgronden.
a. Oude_bouwlandgronden zijn gronden met een humeus dek dikker dan
50 cm "(streeknamen zijns es, eng, veld- of akkergronden). Ite
oude bouwlanden zijn reeds honderden jaren in gebruik en komen
in het algemeen voor op de ruggen in het de kzandlandschap of op
andere hogere gronden» Het dikke humeuze dek is ontstaan door
geregelde bemesting met organische mest, afkomstig uit de pot
stallen. Als strooisel in de potstallen werden bosstrooisel,
heideplaggen of soms graszoden gebruikt, maar ook wel humeus of
humusarm zand.
Dit materiaal bevatte niet alleen organische, maar ook minerale
bestanddelen.

Op deze wijze kwam via de potstallen een hoeveelheid zand op het
cultuurland. Elk jaar kwam er een dun laagje humeus zand bij (men
schat de ophoging op gemiddeld 1 mm per jaar). Eeuwen lang is dit
doorgegaan, waardoor mestdekken zijn ontstaan van 80 cm of meer.
Ook werden wel plaggen gebruikt uit de aanwezige beekdalen, waar
door sterk lemige oude bouwlanden ontstonden (b.v. bij ïïdenhout
en Biezen-Mortel). Hierdoor is het plaatselijk zeer grote hoogte
verschil tussen oude bouwlanden en beekdalen te verklaren»
Onder het mestdek vindt men het oorspronkelijke vegetatie
profiel geheel of gedeeltelijk terug, Be kleur van het mestdek
is meer afhankelijk van het gebruikte materiaal dan van het on
derliggende bodemprofielo Dit is tevens het geval met het humusgehalte en de lemigheid. Lemig materiaal en bosstrooisel en ook
vaak de plaggen uit een beekdal hebben bruine, sterk lemige of
bruine zwaklemige mestdekken doen ontstaan. Het gebruik van hei
deplaggen heeft geleid tot een zwart, meer humeus, vaak niet le
mig mestdek» Het dek van de oude bouwlanden is door het jaren
lange gebruik als cultuurland sterk gehomogeniseerd.
Oudere_ontginningsgronden
""Naarmate de behoefte aan cultuurland groter werd, namen de
ontginningen toe. Hoe later de ontginning begon, des te dunner
is het opgebrachte dek» Doordat de ontginning langzaam is door
gegaan is er geen duidelijke grens tussen oude bouwlanden en ou
de ontginningen,, Bodemkundig is deze grens in dit gebied gelegd
bij een dikte van het humeuze dek van 50 cm» In de oude of oudere
ontgirmingsgronden is door de jarenlange bewerking en bemesting
eveneens een homogene bovengrond ontstaan*
Onder de bouwvoor of zode is nog duidelijk het oorspronke
lijke bodemprofiel te herkennen, omdat in het algemeen bij deze
ontginningen geen diepe grondbewerking plaatsvond. De B-laag bv.
is nog dikwijls ongestoord aanwezig.
Jonge £ntginning_sgronden_
Nadat de potstalmest grotendeels vervangen was door de kunst
mest, is de ontginning van bos en heide snel toegenomen, Deze
jonge ontginningen hebben dan ook geen of hoogstens een zeer dun
mestdek en de homogenisatie is meestal ook minder. Veelal had
nog geen egalisatie plaats. Werd er wel geëgaliseerd, dan was
dit geen egalisatie van de ondergrond, maar van de bovengrond,
waardoor grote verschillen ontstonden in dikte van het humeuze
dek. De dikte van de losgemaakte bovenlaag is dan ook zeer ver
schillend.
Bij de huidige, meer moderne ontginningen heeft dikwijls een
omzetting of verbreking van storende lagen plaats tot 4-0^.80 cm,
waarbij de ondergrond wordt geëgaliseerd en de bovengrond op
zijn plaats blijft.
Door deze diepe verwerking is het oorspronkelijke bodemprofiel
moeilijk te onderscheiden. Dergelijke ontginningen komen zowel
op de hoge als op de lage gronden in het zandlandschap voor.
De invloed van de bodemvormende factor mens, wordt de laat
ste jaren steeds groter. Vele profielen zijn en worden door cul
tuurtechnische werken (afgraving, ophoging, breken en verwisse
len van lagen) ingrijpend gewijzigd.
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5» Dé onderscheiden profielvormen
Er zijn drie profieltypen onderscheiden, nl.s
a, Humuspodzolprofielen
b, A/C-profielen
c, Diep tot zeer diep humeuze profielen»
De hoge en middelhoge humspjodzolen hebben vaak een duidelijke
A2-laag (loodzand) en een dunne bruine B-laag. Ze komen meestal
voor in niet of zwak lemig matig fijn zand. De lage humuspodzolen hebben meestal een bleekbruine, diep doorgaande B-laag, de
A2-laag (loodzand) ontbreekt hier meestal»
De lagen in de humuspodzolen zijn vrij scherp begrensd,geen
geleidelijke overgangen dus. Grondwaterverschijnselen zoals roest
vlekken, etc. zijn in deze gronden, vooral in de ontijzerde don
kere B-laag moeilijk waarneembaar, zodat het vaststellen van de
hoogteligging t.o.v. het grondwater nogal een moeilijkheden op
levert (zie hoofdstuk V). Humusijzerpodzolen komen in dit gebied
sporadisch voor, zodat deze niet afzonderlijk op de bodemkaart
zijn onderscheiden.
b» A/C £^£fielen
Het belangrijkste kenmerk is, dat hier zowel de B-laag als de
A2-laag (loodzand) geheel ontbreken. De humeuze A-laag ligt direct
op het meestal gebleekte, humusarme C-materiaal, waarin soms nog
een zeer zwakke B-laag als begin van podzolering is waar te ne
men. Deze A/C profielen bevatten, in tegenstelling tot de lage
humuspodzolen nog wel ijzer, soms zelfs zeer veel in de vorm van
ijzeroer of concreties.
Uitspoeling was in deze profielen door de hoge waterstanden niet
mogelijk, waardoor geen podzol kon ontstaan.
Ze komen dan ook meestal voor in laagten, welke omgeven zijn door
hoge zandruggen. De iets hogere en drogere gedeelten in deze
laagten vertonen weer een - zwakke - bruine verkleuring en be
vatten meestal geen ijzer meer» Iteze profielen kunnen dan ook
gezien worden als een overgangsvorm van A/C profiel naar hurmlspodzol (z.g. roestloze A/C profielen).
c. Diej>_tot_zeer ûi£p_Jiuœuze_profie_le_n_
Hoofdzakelijk ontstaan uit podzolen en uit A/C profielen. Door
menselijke invloed (bemesting) heeft een sterke en diepe aanrijking van humus in de bovengrond plaatsgevonden (oude bouwlanden).
Zie verder hoofdstuk II, punt 4°
6" Samenvatting
Uit het voorgaande is duidelijk gebleken, dat de grofheid van
het zand en de lemigheid van grote invloed zijn geweest op de ver
schillen in de profielontwikkeling. Maar van doorslaggevende bete
kenis was de hoogteligging t.o.v. het grondwater.
Het grondwater volgt, zij het sterk verzwakt de topografie van het
maaiveld en daardoor vallen de begrippen hoog en laag in bodemkundige zin niet altijd samen met -de topografische verschillen»
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7. Landbouwkundige waardering van de verschillende profielvormen
Hoewel onderzoek nog gaande is, is o.m. uit groei- en opbrengstverschillen duidelijk gebleken, dat er verschillen zijn tussen de
profielvormen, wat betreft hun landbouwkundige waarde. Eén belang
rijk verschil is de kwaliteit van de humus, hetgeen zowel in de humusvorm als in het C/ïï quotient tot uiting komt.
A/C profielen hebben over het algemeen een mildere humus dan
do humuspodzolen, die een meer wrede humus hebben. Dit verschil in
kwaliteit van de humus komt hoofdzakelijk voor in de jongere ont
ginningen, vooral wanneer een deel van het podzolprofiel met de bo
vengrond vermengd is.. In de oudere ontginningen is het verschil in
de kwaliteit van de humus veel minder, omdat deze gronden meestal
een meer kunstmatig opgebracht dek hebben, dat door bemesting etc.
nog verbeterd is. De kwaliteit van het mestdek kan echter sterk va
riëren (zie onder punt 4)»
Behalve de kwaliteit van de humus en de humusvorm is ook het voor
komen van bepaalde lagen in de humuspodzolen van belang voor de
plant. Ze werken verkitte of vaste B-lagen stagnerend op de water
beweging en de beworteling evenals dikke A2-lagen (loodzand) waarin
weinig en vaak nog slechtere humus voorkomt.
In profielen met een podzol zonder storende lagen gaat de be
worteling van sommige gewassen in droge perioden soms tot diep in •
de zwak humeuze B-laag, doch zelden of nooit in het humusarme zand
van de C-laag. Voor de hooggelegen gronden
met een dik humeua dek,
kan het onderliggende profiel dus nog belangrijk zijn voor de bewortelingsdiepte.
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III. DE BODEMKAART IN GEDETAILLEERD OVERZICHT, SCHAAL 1 ; 10,000 (bijlage j)
1. Algemeen
Alvorens over te gaan tot de bespreking der onderscheiden bodem
typen, zal in het kort de opzet en indeling van de gebruikte legenda
worden uiteengezet. De bodemtypen worden per hoofd-bodemgroep behan
deld, waarbij een zo nauwkeurig mogelijke definitie van deze hoofd
groep zal worden gegeven, teneinde de afgrenzing ervan duidelijk te
make n.
De bodemtypen binnen een groep zullen ieder afzonderlijk, of
wanneer ze nauw verwant zijn, of in het veld. complex liggen, als
groep worden besprokrn. Behalve de kenmerken zal hun verspreiding
zoveel mogelijk worden aangegeven, evenals enkele landbouwkundige
gegevens .
Van elk type werd een sterk schematische profielbeschrijving
vervaardigd, die in hoofdstuk XII is opgenomen, terwijl op de af
beeldingen 5? 6, 7» 8, 9 (zie verder) de verdeling per bodemtype over
de verschillende grondwatertrappen is weergegeven in oppervlakte
procenten per bodemtypen,,
2. Opzet en indeling van de legenda
Bij de opzet hiervan is er naar gestreefd, deze zoveel mogelijk
aan te passen aan het doel, waarvoor dit onderzoek werd verricht.
Tevens is getracht de-hoofdindeling der gronden in overeenstemming
te brengen met de stand van de bodemclassificatie, zoals die zich de
laatste jaren bij de Stichting voor Bodemkartering heeft ontwikkeld.
De onderscheidingen zijn zo gekozen, dat ze de in het terrein
waarneembare verschillen aan bodem, landschap en/of gewas goed en
duidelijk weergeven. Deze kenmerken geven soms onvoldoende de hoog
teligging t.o.v. het grondwater weer of met andere woorden,, met deze
onderscheidingen worden belangrijke landbouwkundige verschillen niet
weergegeven. Een hooggelegen droog humuspodzol met een matig dik humeus dek en een laaggelegen nat humuspodzol met een overeenkomstig
huireus dek zouden hierdoor als hetzelfde type op de kaart komen,
terwijl ze landbouwkundig zeer grote verschillen vertonen.
Kenmerken die dergelijk grote verschillen aa.ngeven kunnen niet
zonder meer op de bodemkaart worden weggelaten,,
Om bovenstaande redenen is er op de bodemkaart onderscheid ge
maakt tussen hoog-middelhoge en lage gronden afhankelijk van de re
latieve hoogteligging t.o.v. het grondwater. Dit laatste is bepaald
aan kenmerken, die het fluctuerende grondwater in het bodemprofiel
achterlaat in de vorm van roest-en reductievlekken ("gleyverschijnseletf)o
Naast de Bodemkaart schaal 1 s 10.000 is er tevens een Grondwatertrappenkaart vervaardigd, waarop deze hoogteligging t.o.v. het
grondwater in acht klassen is weergegeven (hoofdstuk V en bijlage 3)«
3» De onderscheiden hoofdbodemgroepen en bodemtypen
Op de bodemkaart (bijlage l) zijn de volgende hoofdbodemgroepen
onderscheidens
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A.
Bo
G»
D=
E.

Zandgronden
Leemgronden (lössleem en beekleem)
Veengronden
Diep verwerkte gronden
De oppervlakten der bodemtypen in hectaren en procenten
(afb. 10 en 11).

Voor het aangeven van de ondiep verwerkte gronden is op de bo
demkaar t en de meeste afgeleide kaarten een aantal algemene toevoe
gingen gebruikt.
De onderscheiden bodemtypen zijn op de bodemkaart met een volle
lijn omgrensd en ingekleurd. De overige onderscheidingen (zie le
genda bijlage l) zijn eveneens met een volle lijn omgrensd en al
dan niet ingekleurd. Daarnaast is op de bodemkaart een aantal
toevoegingen gebruikt, die op meerdere typen en soms op meerdere
bodemgroepen betrekking hebben. Deze zijn afgegrensd met een onder
broken lijn en met afzonderlijke tekens of arceringen op de kaart
aangebracht over het gehele kaartvlak, waarop ze betrekking hebben.
Het gebruik der toevoegingen is een zuiver kaarttechnische kwestie
en wil niet zeggen, dat de op deze wijze aangegeven onderscheidin
gen van ondergeschikte betekenis zouden zijn. Alle bodemtypen, die
op de bodemkaart een eigen kleur hebben, zijn doorgaans met een
symbool aangegeven, waarvan de hoofdletter meestal duidt op de
hoofdbodemgroep of subgroep en de kleine letter op profielkenmerken,
zoals dikte van de humeuze laag en dikte van de leem- of veenlaag.
Het cijfer dat bij de humeuze zandgronden achter het symbool voor
komt, heeft betrekking op de textuur, zoals lemigheid en grofheid
van het zand.
A. ZANDGRONDEN
Al. Definitie
Alle gronden met een humusarme
brachte bovengrond, die minder
minder dan 12fo humus bevat, of
ner dan 40 cm van meer dan ±2fo
humusarm zand (A/C profiel).

of humeuze, al dan niet opge
dan &fo lutum (deeltjes <2mu) en
met een venige bovengrond, dun
humus, rustend op een podzol of

A2. Indeling
De zandgronden zijn verder onderverdeeld naars
1. Relatieve hoogteligging t.o.v. het grondwater
2. Humusgehalte van de bovengrond
3« Dikte van het humeuze dek
4» Aard van de profielontwikkeling
5. Textuur van het zand
6. Kleur van het humeuze dek.
A2.1

Relatieve hoogteligging t^o^v. het grondwater
Hierover is reeds in het voorgaande (zie hoofdstuk III,
punt 2) gesproken.
Over het algemeen heeft de onderscheiding hoog-middelhoog
en laag een meer landbouwkundige betekenis, die echter zo
belangrijk is, dat ze niet op de bodemkaart kan worden
weggelaten.
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A2. 2

Humusgehalte van de bovengrond
Het humusgehalte van de bovengrond is onderscheiden in 3
groepeîij ni. ;
Humusarm
Humeus tot humusrijk
Venig„
De humusarme gronden hebben een bovengrond welke minder
dan 2^fo humus bevat. Deze groep gronden komt hoofdzake
lijk voor in de boscomplexen of in zeer jonge ontginnin
gen. De humeuze tot humusrijke gronden hebben in de boven
grond 2§-- 12io humus. De meeste oude bouwlanden in de
"Essche Stroom" hebben een humusgehalte van 2-J-- 5$< Bij
de graslandgronden ligt dit meestal iets hoger, nl„4-7$»
Het humusgehalte in de lage gronden (beekdalen) varieert
meestal van 6 - 12$.
De gronden met een humusgehalte van meer dan 12$ zijn
venige gronden. Voorzover de venige bovengrond minder dan
50 cm of de veenbovengrond minder dan 40 cm dik is, zijn
z© gerekend tot de venige gronden en niet tot de veengron
den.

A2.3

Dikte van de humeuze bovengrond
Naar de dikte van de humeuze bovengrond zijn de gronden
ingedeeld in 4 dikteklassen, nl„s
Dun humeus
<35
cm
Matig dik humeus 35- 50 cm
Dik humeus
50 - 80 cm
Zeer dik humeus
> 80
cm
Onder het humeuze dek verstaat men de duidelijke humus
rijke Al-laag van het bodemprofiel. Dit dek bestaat bij
de meeste gronden uit het door menselijke invloed (hoofd
stuk II, punt 4) opgebrachte mestdek en de Al-laag van
het oorspronkelijke bodemprofiel.

A2.4

Aard van de profielontwikkeling
De indeling naar profielontwikkeling heeft alleen betrek
king op de dun en matig dik humeuze gronden; bij de dik
en zeer dik humeuze zandgronden is geen rekening meer ge
houden met het al of niet aanwezig zijn van een podzolpro-'.
fiel in de laag onder het humeuze dek, aangezien dit land
bouwkundig weinig betekenis heeft. Voor de onderscheiden
profielvormen, zie II, punt 3°

A2.5

Textuur van het zand
Het textuurverloop van een bepaald bodemtype is in het
symbool aangegeven met een cijfer, ni.s
1 niet lemig, minder dan i0$ <50 mu,
2 zwak lemig, 10- 17-§•$ < 50 mu,
3 sterk lemig, 17-g-< 50 mu.
Het cijfer 0 achter het symbool heeft betrekking op
verwerkte gronden, waarvan het oorspronkelijk bodempro
fiel nog duidelijk herkenbaar was. De textuur van deze
profielen komt nagenoeg overeen met de omliggende, niet
verwerkte gronden, zodat bijvoorbeeld aangenomen mag wor
den, dat die verwerkte gronden, die voorkomen tussen sterk
lemige profielen, eveneens sterk lemig zijn.
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De verspreiding van bovengenoemde textuurklassen
komt op de bodemkaart in 3 vlakken voor» Het westelijk
gedeelte tot de lijn Helvoirt- Haaren is overwegend sterk
lemig, het middengedeelte tot St.Michielsgestel zwak lemig en in de oosthoek rond het dorp St.Michielsgestel ko
men de meeste niet lemige gronden voor, Tussen iedere tex
tuurklasse ligt een overgangsstrook van niet naar zwak en
van zwak naar sterk lemig.
A2.6

Kleur van het humeuze dek
Dit onderscheid is meer landbouwkundig» Uit onderzoekin
gen is gebleken, dat gronden met een bruine humeuze boven
grond beter zijn dan die met een zwarte humeuze boven
grond. De bruine humeuze zandgronden hebben meestal een
lager humusgehalte? doch de kwaliteit van deze humus is
veel beter dan van de zwart humeuze zandgronden.
De benaming zwart-bruin wil niet zeggen dat deze gronden
een uitgesproken zwarte bovengrond hebben, immers deze
kleur kan. sterk varieren van zwart-bruin,, bruin-zwart tot
grijs-zwart.

A3" Ond_e_rs£hei_den bod_emt^rp_en_in de hoog-middelhoge zandgronden met
£r£nd_waterinvl_oe_d d.i^er_dan_4j2, .2%.
A3.I

Zeer dik en dik humeuze hoog-middelhoge zandgronden
Het humeuze dek van de zeer dik humeuze gronden is dikker
dan 80 cm en van de dik humeuze zandgronden 50 - 80 cm.
Het humusgehalte varieert van 2 ^ - 6 f o , voorzover deze gron
den als bouwland in gebruik zijn* Bij gebruik als gras
land is het humusgehalte in het algemeen hoger.
Afb.5 geeft een overzicht van de verdeling der grondwatertrappen over de verschillende bodemtypen in deze groep.
Bodemtype Edls Zwart_ tot_ zwartbruine; ^oo^midçielhpse^
ze er _d ik _humeuze zandgrondJ>80_ c_m}_ in_matig__f ijnj
—
53-â? J-„zâ.nl. Î3IP! 15ÇL; mu]7
Dit type ligt hoofdzakelijk in het oostelijk gedeel
te rond het dorp St. Michielsgestel. De laatste jaren is
echter een groot deel van deze gronden verlaagd door het
weghalen van het onderliggende zand ten behoeve van de
wegenbouw. De bovengrond is matig humeus met een leemgehalte van + 6fo< In een strook langs het dal van de"Essche
Stroom" neemt het leemgehalte iets toe.
Bodemtype Ed2s .Zwart _tot ^zwartbruine,_hoo£-_mid_de_lhoge_,
^ e £r_djlc _ h u m £ U z _ z a n i dgrond_"(2 . ® 0 ç m ] _ i n _ z e e r _ f i^n_ zwak-le
mig £and_( IP ;
Deze gronden liggen hoofdzakelijk centraal in het ge
bied en komen voor het grootste deel op De Belvertse en
de Hees akkers, in Haaren en in de omgeving van Lennisheuvel, voor. Nog enkele verspreide kleine oppervlakten
vindt men o.a. bij St. Michielsgestel, rond het dorp Esch
en ten zuidwesten van Haaren.
i

j

e

i
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Bodemtype EdV- Zwart, _tot _zv/arjfcbruine,_hjD og-mjidje lh 0£e x
z_ e _er dJi_hu r nGuze zamig^ond^^ôO cm_)_ i&_zeer ü^j. n jL £^®. r îl
lemig zand ( ll-k- ^,2%- fo <50 muj.
In hoofdzaak ten oosten van Udenhout en ten noorden
van Oisterwijk. Het humusgehalte van deze gronden varieert
van 3-6$. De graslandpercelen hebben meestal een iets ho
ger humusgehalte, evenals de gescheurde graslandgronden.
Ten oosten van Udenhout liggen enkele percelen, waarvan
de bovengrond meer dan 34% leem bevat. Deze zijn echter
niet als zodanig apart onderscheiden.
Bodemtype Eb2; Bruinej_ h o^g-mj. d^eJLh oge ? _d ó i k_hum^u£e_z anjigrond ( 50-80 cmT _in_z_eer_ fijn_zwak .lemig zsœÂ_.(iPzX&^
<50 muJl
De oppervlakte die dit bodemtype inneemt is klein
(zie ook afb. 11). Deze gronden liggen in hoofdzaak ten
noorden van Haaren in de omgeving van het Groot-Seminarie
en langs de spoorlijn Vuoht-Boxtel.
Bodemtype Eb3s Bruine, hoog-niddelhogo dik humeuze zand
grond L5^-^0_cm)]3in j2e_er_fi j_n, _ s ji c :£k_l£m^g_zand Tl7?- 32q$
<.50 mu^.
Ook dit type vindt men hoofdzakelijk ten noorden van
Haaren bij het Groot-Seminarie.
In het algemeen is het humusgehalte van deze bruine zand
gronden iets lager dan van de zwarte bouwlanden, doch de
kwaliteit is vaak beter o.a. door een gunstiger C/N quo
tient.
Bodemtype El; Zwart to_t _zwartbruine,_hoog-mid.d_elhoge^ dik
humeuze_ .zandgrond 7j? 0-80_cm)_in matig fijn, niet .lemig
zand_( <_10^ _<5^0 muj*.
Evenals het bodemtype Edl komen ook deze gronden veel
voor in de omgeving van St.Mishielsgestel en ten zuiden
en zuid-westen van Vught, Het leemgehalte (<50 mu) van
deze gronden ligt tussen 5-9$? terwijl ze + 3$ humus be
vatten. Ook hier zijn de laatste jaren veel percelen ver
laagd door het weghalen van het humusarme zand uit de on
dergrond ten behoeve van de wegenbouw.
Bodemtype E2s ^w^rte_t£t_zwart_bruinej_ ho£g-midde i lho J g_e,_dik
humeuze zandgrond "Ç5O-8O cm) in ,ze.er_fjy n,_zwak ^lemig zand
ÏM-lU'Ki <50 muj.
De Belvertse en Hees akkers behoren tot dit bodemtype, terwijl ze eveneens voorkomen ten westen van St. Mi
chielsgestel en rond Lennisheuvel. Deze gronden bevatten
+ 14- 17$ leem en op de bouwlanden is het humusgehalte +.
3-5$? terwijl de gescheurde graslanden meestal een humus
gehalte hebben van iets boven de 5$°
Bodemtype E^s ^ w a r ^ e _"^t_zwax^tbruine JL ho^g^midd.el_hoge i ,_dik
humeuze. .zandgrond X50-80_cm)__in zeer fijn, sterk lemig
_zand_j_
Dit type vindt men veelal in het westen van het ge
karteerde gebied tot aan Haaren en Helvoirt en nog op en
kele plaatsen in de omgeving van Lennisheuvel. Het humeuze
dek is geheel fijnzandig en sterk lemig ( l7ig--34$ <50 mu).
De kwaliteit van de humus is in het algemeen zeer goed en
het dek is meestal zwartbruin van kleur.
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Ten noorden van de spoorlijn Ben Bosch - Tilburg, in
de omgeving van Udenhout komen verschillende gronden voor
waarvan het leemgehalte iets boven 3 l i g " t (zie monster
nOo29 en 30? bijlage 10)„ De oorzaak hiervan is, dat deze
oude bouwlanden vaak bemest zijn met plaggen uit het ach
terliggende beekdal, dat echter buiten het karteringsgebied valt. Deze sterk zandige leemgronden zijn niet als
zodanig op de bodemkaart onderscheiden, omdat ze meestal
perceelsgewijs voorkomen.
A3. 2

dik en dun humeuze hoog-middelhoge zandgronden met
een JJC profiel
Voor verdeling der grondwatertrappen van de typen cZO,
cZl, cZ2 en cZ3, zie afb„6.
Bodemtype c Z D t Heterogene, h 0£g-mi d_de1hoge,__ma;tig_d_ik_humeuz_e ^andgrand i3^~^_cmj_m£t_e^n_A/C_j)rO i fie_l^
Dit zijn verwerkte gronden waarvan het oorspronkelij
ke bodemprofiel nog duidelijk herkenbaar is., In dit bodem
type is geen onderscheid gemaakt in het leemgehalte, zodat
ze over het gehele gebied verspreid voorkomen. De lemigheid is evenwel nagenoeg gelijk aan die in de omliggende
bodemtypen (zie A2.5)° In het westen van het gebied is
dit type overwegend sterk lemig en in het oosten en mid
den niet tot zwak lemig.
Bodemtype cZls Zwa.rt _to_t _zw_ar_tgri^ze,_h£o_g-middjslhoge^ ma
tig _dik humeuze_ jzandgrond i3J2~JiO_cm7_in J2 a ii£ £2_i^t_
lemig ,zand x me_t _een A/£ ^rafieJL.
Dit type vindt men vooral in het oosten van het ge
karteerde gebied. Meestal ligt het tussen de oude bouw
landen. Waarschijnlijk is dit type later in cultuur ge
bracht, waardoor het humeuze dek dunner is dan 50 c ®.
De kleur van de humeuze bovengrond is bijna altijd zwart
tot zwartgrijs en het humusgehalte is ongeveer 2^De zwartgrijze kleur wordt veroorzaakt door bijmenging
van loodzand, dat met het bosstrooisel in z.go potstallen
terecht kwam. De kwaliteit van de humus is hier dan ook
minder dan in het noorden van het gebied.
Bodemt.ype cZ2; Zwart _to_t z.wajrjtbruin^ hoog-mi.d_del_hoge, matig
d_ik humeuz_e jsandgrond i.35."r_50. £^1 i^zeej? fijin_zwak _lemig
zand met een ÂJc profiel.
Dit type komt voor in de zuidoost-hoek van het gebied
rond Lennisheuvel en tevens op een aantal plaatsen langs
de weg Haaren-Helvoirt. Vaak treft men dit profiel aan op
de hoogste ruggen van de oude bouwlanden.
De humeuze bovengrond is hier dunner dan 50
waarschijn
lijk veroorzaakt door regelmatig afploegen naar de randen
van het oude bouwland of door verstuiven in droge perio
den. De kleur van de humeuze bovengrond is zwart tot zwart
bruin. Het humusgehalte bedraagt 3-5 a 6fo.
Bodemtype cZ^s Zwart _to_t bruine^ hoog-mid_del.hog_e matig dik
humeuz_e _zand£r_ond X35ri>0_cm7_in _ze£r_fijn st_erk lemig zand
met_ A/£ £r£fiel_.
Deze grond ligt hoofdzakelijk in het westen van het
gebied, in de omgeving van Udenhout»
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Evenals de bovengenoemde bodemtypen komt type cZ3 in
hoofdzaak voor tussen de oude bouwlanden. Ze zijn kenne
lijk echter later in cultuur gebracht dan de omliggende
oude bouwlanden, wat voornamelijk te zien is aan de meest
al iets lagere ligging en de omgrenzing, die meestal sa
menvalt met perceelscheidingen. De kleur van de humeuze
bovengrond is overwegend zwartbruin met een humusgehalte
van 4-&fo. In het algemeen zijn dit nog zeer goede vochthoudende gronden £
Bodemt.ype ZO g Heter ogene^ hoog-mdJeAkjD^* _dun_hum£uze_
za&dgroncl _[_<35_cj2)_ me
Evenals type cZO zijn dit verwerkte gronden, waarvan
het bodemprofiel nog duidelijk herkenbaar is. Ze hebben
in het algemeen een zeer dunne humeuze bovengrond, zodat
deze gerekend kunnen worden tot de jonge ontginningen»
Evenals bij type cZO is geen onderscheid gemaakt in de
lemigheid, zodat we voor verdere beschrijving verwijzen
naar bodemtype cZO.
Bodemtype Z2; H°£g^midd_el_h_oge_ dun humeuz_e zandgrond
cmj_ _in_zeer f ijn^ ^wak_le_mig_zand me_t _een A/C £rofi_e_l.
De oppervlakte hiervan is gering (7 ha) en het type
ligt hoofdzakelijk ten zuiden van de leemgroeve bij de
steenfabriek "de Brabantse Hoek". De bovengrond is schraal
(humusgehalte van 2 ^ a 3 f ° ) ° Het vochthoudend vermogen is
zodoende gering, zodat de landbouwkundige waarde van deze
gronden niet groot is.
A3.3

Dikke en dunne humusarme, hoog-middelhoge zandgrond op
AJe profiel of humuspodzol.
Bodemtype Asl s Ho^-irdd^el_h£g£,_dJ^e_humusarme_zandgrond_
1.50-80_c m ) _i n nie^lcmig^ nat ig fij_n_zan_dc
Dit bodemtype komt in hoofdzaak voor ten zuiden van
Vught. Het zijn zeer schrale gronden met een humusgehalte
van 1-2 i o tot een diepte van 50-80 cm. De bovengrond is
iets loodzandachtig en meestal zwartgrijs van kleur.
Het zijn in het algemeen vrij droge en weinig vochthoudende gronden met een slechte kwaliteit humus in de boven
grond (loodzand-bijmenging) c Deze gronden zullen vooral
in droge perioden vrij snel gaan verstuiven.
Bodemtype As2s Hoog-midd.e_lh.oge_ _dikke humusarme_ _zandgrond
[ß O- 8_0_c m )_i n matig. f :ij.n_zwak Ijamig zand.
De oppervlakte van dit bodemtype is klein (4 ha),
het ligt evenals type Asl ten zuiden van Vught. Doordat
de gronden zwak lemig zijn en daardoor vochtiger zal de
verstuiving iets minder zijn. Wat betreft humusgehalte en
kwaliteit zijn ze gelijk aan bodemtype Asl.
Bodemtype AO; Heterogenen hoog-nüd^ej^hoge dlunne humusaxme
^andgrond en £<35_ C J2)_™£
Komt verspreid voor over het gebied. Overwegend zeer
jonge ontginningen of gronden welke nog in bos liggen en
verwerkt zijn,
Bij dit bodemtype is, evenals bij de overige heterogene
gronden geen onderscheid gemaakt in lemigheid. Ook hier
geldt dus hetzelfde als reeds in A2.5 werd opgemerkt.
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De kleur van de bovengrond (l-2. 5$ humus) is meestal zwart
grijs. Het zijn grotendeels dunne humusarme, sterk verwerk
te en soms geëgaliseerde, jonge ontginningen $et een niet
tot zwak lemig schraal dek, dat naar beneden overgaat in
uiterst humusarm zand. In het algemeen droogtegevoelige,
weinig vochthoudende gronden,
Bodemt.ype AL en A2? Hoo^midd.eJLhoge,_dunne_humusarme__zand,£L r £ n i 1^5,_cm)_in ,2.i£t_t£t_zwak .lemig matig f ij_n_zand_ me_t
_een A/C_ 2_r_ofiel_„
Het verschil tussen Al en A2 is, dat type Al niet
lemig en type A2 zwak lemig is. De totale oppervlakte van
deze bodemtypen is 20 haf de grootste oppervlakte van
type Al komt voor ten oosten van Oisterwijk en van type
A2 ten zuiden van Vught.
Deze bodemtypen vertonen, uitgezonderd de lemigheid en de
verwerking, weinig verschil met type A0„ De gronden stui
ven eveneens zeer gemakkelijk tijdens de inzaaiperioden
in een droog voorjaar, vooral indien ze voor landbouw in
gebruik zijn.
Bodemtype SHg Ho£g-mdde_lhoge, dunne humusarme zandgrond
£_<J^_cm)__in _zeer_f2jn,_zwak .lemig, zand met een humusp_od•5,°.!.
£m_°nd_er_het_maa^v_Gld_„
Komt hoofdzakelijk voor in het boscomplex ten zuid
oosten van "Sparrendaal". Het zijn meestal fijn zandige
sàuifzandgronden, waarin tussen 40-80 cm het oorspronke
lijke profiel is terug te vinden in de vorm van een humuspodzol met een duidelijke bovengrond (of Al). Deze gronden
waren reeds in cultuur voor de overstuiving, maar zijn
daarna weer verlaten. Dit proces heeft zich meermalen her
haald, zodat in het profiel vaak afwisselen humeuze en
humusarme laagjes voorkomen.
Aangezien een podzol of een cultuurdekje in het profiel,
deze vrij schrale gronden beter maakt, wat het vochthoudend vermogen betreft, zijn deze als zodanig onderschei
den.
43« 4

Matig dik en dun humeuze hoog-middelhoge zandgrond met een
humuspodzol
Bodemt.ype cHOs He_tero£ene_j_ ho^g-m^ddelhoge, matig dik humeuze, .zandgrond ( 35-^0_cmT_me_t_e_en_humuspo_dzol__
De grootste oppervlakte van dit bodemtype komt voor
ten westen van het Groot-Seminarie, tevens nog enkele
stukken rond St. Michielsgestel.
Het zijn verwerkte humuspodzolen, waarvan de A- en B-laag,
met soms nog wat van de C-laag, tot 50 cm vermengd zijn.
Deze gronden hebben overwegend nog een dun mestdek, zodat
ze tot de oude ontginningsgronden gerekend kunnen worden»
Voor het leemgehalte van de gronden verwijzen we naar
A2.5 (indeling textuur). Omdat dit bodemtype nog een dun
mestdek heeft, is de kwaliteit van de humeuze bovengrond
(humusgehalte 3-5$) goed. In het algemeen zijn het zeer
goede gronden met een goed vochthoudend vermogen. Doordat
de, meestal vaste, B-laag gebroken is en vermengd met de
A-laag, hebben deze profielen eveneens een goede waterbe
weging (gebroken B-laag is gunstig voor de ontwikkeling
van de plantenwortels).

-
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Bodemtype cHl ; Hoog- mi d_del hoge, _ma tj_g_dji_humeu_z e_zand-_
grond.
^0__ c ^T_ni£t__humus]3 odzol in niatiß
l_emig
jzand^
De oppervlakte van dit bodemtype is zeer klein (+_ 5
ha). Het komt voor ten oosten van St.Charles langs de weg
naar St. Michielsgestel. Deze gronden kunnen eveneens gere
kend worden tot de oude ontginningsgronden. De B-laag die
in deze profielen soms vast of verkit is, werkt stagnerend
op de waterbeweging, maar ook op de wortelontwikkeling
van de gewassen. De kwaliteit van de bovengrond is vrij
goed en het humusgehalte van de humeuze bovenlaag vari
eert van 3-5$.
Bodemtype cH2 + cER s Ho£g-mi d_d el hoge, _mat_ig__d ik humeuze
z_andgr£nden ^jj-^0_cm7_mj9t_humus£qdzjDl_in j^e£r_fi j n ?_z wak
tot jaterk Jlemi£ j3and_o_
Bodemtype cH2 is zwak lemig en bodemtype oH3 sterk
lemig. "Verder hebben deze bodemtypen veel gemeen met het
bodemtype cHl. Voor de kwaliteit van de humeuze bovenlaag
het humusgehalte en de invloed van de B-laag geldt het
zelfde als bij het voorgaande bodemtype.
Bodemtype HO g Heterogene^ h°j^;J™Ldjlelh£g£ dun humeuz_e
jsa^dgrond i.<3.5_ c lü)_nfôt_huraus£_odzoIL_
Komt hoofdzakelijk voor in de bossen ten westen van
Bt. Michielsgestel en in nog enkele verspreide delen ten
ossten van het Helvoirtsche broek, (ook meest bos). Het
zijn overwegend gronden die voor de bebossing verwerkt
zijn, maar waarin nog duidelijk de kenmerken van een humuspodzol aanwezig zijn., Ze hebben in tegenstelling met
bodemtype cHO geen mestdek meer, waardoor het jonge ontginningsgronden zijn.
De bovengrond is doorgaans schraal, vaak met bijmenging
van loodzand. Het humusgehalte (onder het laagje bosstrooisel) varieert van 1-3$. Voor landbouwkundige doel
einden zijn deze gronden maar matig geschikt. Vooral voor
bouwland, omdat deze gronden zeer gevoelig zijn voor ver
stuiven, speciaal in een droog voorjaar tijdens de inzaaiperioden.
Bosbouw geeft op dit bodemtype goede resultaten, temeer
omdat de vaak storende B-laag hier meestal is gebroken en
doorgewerkt, wat een gunstig effect heeft op de waterbe
weging en de wortel ontwikkeling.
Voor de verdeling van de grondwatertrappen van bodemtype
HO verwijzen we naar afb. 6,
Bodemtype Hls Ho£g^mi.dd.elhog_e dun humeu.ze_ _zan_dg_r_ond ( <35
cm). me_t humusp_odz°l_
lemig zand.
Dit bodemtype beslaat ook maar een kleine oppervlak
te (_+ 4 ha). Het ligt eveneens ten westen van St.Michiels
gestel.
Doordat hier de B-laag niet gebroken is en vermengd
met de bovengrond, is dit bodemtype toch onderscheiden
ondanks de geringe oppervlakte. De vaste B-laag met vaak
een A2-laag (loodzand) zal de waterbeweging in deze gron
den ongunstig beinvloeden en evenzo de wortelontwikkeling.
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Dit bodemtype is voor landbouwkundig gebruik dan ook maar
zeer matig geschikt. Wat het humusgehalte en kwaliteit
van de bovengrond betreft, deze kan gelijk gesteld worden
met bodemtype HO.
A4. Ijid_el.ing_d£r_lag - e zandgronden met £r£ndwat£rinvloed ondieper
dan 4J?_cm
M»1

Bruine en zwartbruine dik humeuze gleygronden, met een
humeuze bovenlaag van__meer dan 50 cm
Gemakshalve en om geen verwarring te krijgen met de
in het voorgaande beschreven hoog-middelhoge zandgronden,
zullen we voor deze lage zandgronden met A/C profiel
steeds de term gleygronden gebruiken.
De gleygronden hebben over het algemeen duidelijke en tal
rijke roestvlekken, dikwijls tot in de zode, maar vooral
in de niet humeuze gebleekte ondergrond. Deze wordt naar
beneden grijzer en, afhankelijk van de relatieve hoogte
ligging, tussen 70-110 cm onder maaiveld grijs tot grijs
blauw (reductiekleuren). In de beekdalen komen in deze
gereduceerde zone vaak organische (wortel)resten voor. De
grens van de gereduceerde ondergrond komt in het algemeen
nagenoeg overeen met de hoogte van de gemiddelde laagste
grondwaterstand» Het humusgehalte varieert van 4- 12$,
voorzover deze gronden als grasland in gebruik zijn. De
bouwlanden hebben over het algemeen een lager humusgehal
te (4-8$).
Bodemtype EGbl; Brui_ne__d_ik_humeu_ze_g] L e i yg i rond - en_(_50^80 > cm]_
in_zeer f iin_s_ter_k_ l£wig__zand.
Dit bodemtype komt hoofdzakelijk ten westen van Haa
ren en in de omgeving van het Groot Seminarie voor.
Deze gleygronden hebben meestal een lager humusgehalte
dan de zwarte of zwartbruine gleygronden, doch de kwali
teit van de humus is beter (een lager C/N quotient).
Voorzover deze gronden voorkomen op grondwatertrap 6 (zie
hoofdstuk V) is de geschiktheid voor zomergewassen zeer
goed? evenals voor blijvend grasland. In grondwatertrap
7 neemt de geschiktheid voor zomergewassen af, doch voor
grasland blijft de geschiktheid goed.
Bodemtype EGl; Zwarjte_tot m zwartbruine A _dik humeuz£ £l£y^
grond X50 r -80_cmJ__in matig f ij_n,_ ni£t__l_emig_zand_ c
Komt hoofdzakelijk voor ten oosten van Vught langs
de rijksweg Vught-Boxtel» De totale oppervlakte is _+ 16
ha. Het zijn overwegend laaggelegen gronden| ze vormen
de laagten tussen de oude bouwlanden of vaak de randen
van deze laatste. Hoofdzakelijk in gebruik als grasland.
Voorzover deze dik humeuze gleygronden voorkomen op
grondwatertrap 6 kunnen er ook redelijk zomergewassen op
geteeld worden. Het humusgehalte van deze niet lemige
gronden varieert van 4-7$.
Afbeelding 7 geeft een overzicht van de verdeling der
grondwatertrappen in dit bodemtype.
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Bodemtype EG2+EG^s ^warjte_t£t_zwaxtbruine dik humeuze
gif grond en _{_50.—^.0_cm) in. j5ej3r_fi jn zwak tot sterk lemig
jzand^
Boderatype EG2 is zwak lemig (10-17-2$ <50 mu) en Mo
demtype EG3 sterk lemig ( 17-g"- 32i'$ <50 mu). Overigens zijn
deze bodemtypen aan elkaar gelijk» De totale oppervlakte
van deze twee bodemtypen beslaat +_ 1.186 ha!
Het zijn overwegend laaggelegen gronden aan de randen van
de oude bouwlanden en worden als zodanig dan ook wel oude
graslanden genoemd» Voorzover ze voorkomen op grondwatertrap 6 zijn ze nogal in gebruik als bouwland, met overwe
gend zomergewassen. Ze geven als zodanig een zeer goed
resultaatHet humusgehalte van deze gronden varieert van 4-8àl0$»
In de laagst gelegen gronden van deze bodemtypen (grondwatertrap 8) is het humusgehalte vaak hoger dan 10$,waar
door in de graslanden een slappe zode ontstaat, die in
natte perioden gemakkelijk stukgetrapt wordt.
Op de overgang van de humeuze bovengrond en de gebleekte
ondergrond komt op verschillende plaatsen, maar vooral in
het dal van de "Essche Stroom" een teeekleemlaagje
(>8$
lutum) voor, dat eveneens humeus tot sterk humeus is, (zie
bijlage 5).
In natte perioden zullen deze leemlagen het profiel on
gunstig en in droge perioden gunstig beinvloeden.
Zie voor verdeling der grondwatertrappen in deze
bodemtypen afb. 7°
A4« 2

Bruine en zwarte tot zwartbruine matig dik en dun humeuze
gleygronden
De matig dik humeuze en de dun humeuze gleygronden
hebben een humeuze bovenlaag van respectievelijk 35-50
cm en minder dan 35 cm.
Bodemtype cGb^s Bruine^ matig _dik humeuze_ gifgronden
131-1°._cm) in z.e er_fi j n, _ s_terk_lemig_z and.
De totale oppervlakte van dit bodemtype is +_ 29 ba
en het ligt voornamelijk in de omgeving van Haaren en het
Groot Seminarie. Deze gronden hebben een duidelijke brui
ne bovengrond met een zeer goede kwaliteit humus. Het hu
musgehalte bedraagt 4 -6$. Voor grasland zijn dit zeer
goede gronden, terwijl met grondwatertrap 6 de geschikt
heid voor zomergewassen eveneens goed is.
Bodemtype cGO; Heterogene^ matig d.ik humeuze_ gifgrond,
135-1Oj^m)^
Deze gronden komen verspreid over het gehele gebied
voor. Ze zijn verwerkt tot + 50 cm diepte. De bovengrond
die voor een gedeelte is opgebracht, is nog duidelijk
humeus. Deze gronden kunnen dan ook gerekend worden tot
de z.g oude ontginningen. Voor wat betreft de textuur,
verwijzen we naar A2«5»
Het humusgehalte wisselt van 5-8$. In de laagst gelegen
gronden (grondwatertrap 8) is het humusgehalte in de bo
vengrond hoger, met als gevolg, dat gevaar voor stuktrappen der zoden in de graslanden op dit bodemtype groot is.
Voor verdeling der vochttrappen, zie afb. 7«
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Bodemtype cGls Zwarte_tot_zwart.bruine^ ma_tig _dik humeuze
iïiiïiSdTl3I-_50 £^}_,_in ma_ti£ fijn*. J2A£\_l£ m -ï^_ z ii n .â<
De oppervlakte van dit bodemtype is + 40 ha en komt
hoofdzakelijk voor in de omgeving van Vught en ten westen
van St.Michielsgestel» Het zijn niet lemige gleygronden,
met een leemgehalte (deeltjes <50 mu) van minder dan 1CÇ&.
De grootste oppervlakte van deze gronden ligt op grondwatertrap 6 (+ 12fo). Het humusgehalte van de bovengrond va
rieert van ])-6fo en is over het algemeen iets lager dan
in de lagere en meer lemige gleygronden« In de omgeving
van Vught is de bovengrond zelfs vaak vermengd met stuif
zand, waardoor het humeuze dek nog schraler is gewordon.
Voor verdeling der vochttrappen, zie afb. 7»
Bodemtype cG2-fcG^s ^waxte_tot_zwartbruine ma_ti£ d.ik humeuze, glej£r_onden {J 2." _5Q_ cmj i»_zeer fijn_zwak .lemig _to_t
sterk _lemig z.and_ç_
lodemtype cG2 is zwak lemig (lO- llhfo <30 mu) en ty
pe cG3 is sterk lemig ( l7|r- 3^§"^ <50 mu)„ Deze bodemtypen
omvatten de grootste oppervlakte in deze groep gleygron
den, nl„ 837 ha.
De zwak lemige gleygronden cG2 komen overwegend voor ten
oosten van de weg Helvoirt- Haaren, de sterk lemige ten
westen van deze weg. Deze gronden behoren eveneens tot de
oude ontginningen. Ze hebben nog een dun mestdek, terwijl
aan de ligging t»o.v. de boerderijen eveneens te zien is,
dat deze gronden later in cultuur zijn gekomen dan de dik
humeuze gleygronden. Een mooi voorbeeld hiervan is te
zien ten oosten van Haaren„ Hier is een duidelijke over
gang van de oude bouwlanden (Belvertse akker) via de oude
graslanden (dik humeuze gleygronden) naar de matig dik en
dun humeuze gleygronden. De boerderijen liggen op de over
gang van de oude bouwlanden naar de oude graslanden (zie
afb.4, hoofdstuk II )<.
Het humusgehalte van deze gronden varieert van 4-8fo voor
zover deze gronden voorkomen op grondwatertrap 6 en 7«
De laagst gelegen gronden hebben een hoger humusgehalte
(6-10 à 12$).
Voor verdeling der grondwatertrappen zie afb. 7»
_2_

l

Z

Bodemtype Gb^; Bruine^ dun humeuz_e gljeygrond
ze_er_f1 jn .sterk ^lemig jzaruL.
Dit bodemtype komt over een oppervlakte voor van +
l8 ha ten oosten van Haaren. Tevens liggen enkele stukjes
verspreid langs de "Essche Stroom". Het humusgehalte is
over het algemeen iets lager dan van de zwart of zwart
bruine gleygronden in deze groep, doch van goede kwaliteit*
Over het algemeen zijn deze gronden als grasland in ge
bruik en de productie is goed. Ze behoren eveneens tot de
jonge ontginningen, wat naast de dikte van het humeuze dek
ook te zien is aan de vorm van de percelering.
De omgrenzing van het bodémtype valt dikwijls samen met
de perceelsgrenzen.
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Bodemtype GO; Hejtero£ene_dun_humeuz_e_g^le2_gr_ond__(_<3 i 5 £ m _l'
Komt evenals type cGO verspreid voor over het gehele
gebied» Over het algemeen is het humusgehalte niet hoog
(3 - & ? o ) . De oorzaak hiervan is, dat meestal het onderlig
gende humusarrrie zand door de bovengrond gemengd is, met
de verwerking, waardoor een iets schralere bovengrond is
ontstaan dan bij de niet verwerkte dun humeuze gleygronden. Deze gronden zijn matig geschikt voor grasland. En
kele zomergewassen kunnen op grondwatertrap 6 verbouwd
worden. Voor de textuurindeling,, zie A2.5» Voor verdeling
der grondwatertrappen zie afb. 8.
Bodemtype Gl; Zwarte t£t_zwajrtbruine_dun_hum£uz_e_gl_e^grand
Deze gronden treft men aan ten zuiden van Vught, ten
oosten van het Helvoirtsche broek en in de omgeving van
St.Michielsgestel, met een totale oppervlakte van + 40 ha.
Ook deze behoren tot de jonge ontginningen*
Het humusgehalte varieert van 4-8met een hoger gehalte
in de laagste gronden (grondwatertrap 8)»
Over het algemeen matig geschikt voor grasland, vooral op
grondwatertrap 6. Door de vaak grote fluctuatie van het
grondwater kan op dit type bij grondwatertrap 6 een zomerdepressie optreden. Het vochthoudend/van deze gronden is
niet groot, doordat het humeuze dek dun is en het niet op
lemig matig fijn zand ligt. De opdrachtigheid van deze
grond is eveneens klein door het humusarme niet lemige
zand.
Voor verdeling der grondwatertrappen zie afb„ 8.
Bodemtype G2+G^; Zwar_te_tot_zwartbruine_dun__humeuze_g_le£grcmden i.^35— 0 JE2)_^S
Jï 0 .£ jsterk JLemig
zand^
Deze 2 bodemtypen beslaan in deze groep de grootste
oppervlakte, nl„ +_ 215 ka.
Bodemtype G2 is zwak lemig ( 10 - 17-2$ <50 mu) en komt voor
ten oosten van Haaren, ten noordoosten van Boxtel, ten
zuiden van Vught en verder verspreid langs de"Essche
Stroom".
Bodemtype G3 is sterk lemig ( 17-g- - 3^% <50 mu) en komt
hoofdzakelijk ten westen van Haaren voor en verder ver
spreid langs de "Essche Stroom". Deze bodemtypen kunnen
evenals de voorgaanden GO en Gl gerekend worden tot de
jonge ontginningen. Het humusgehalte varieert van 5-8$,
met in de laagst gelegen delen 6- 12$, Het zijn over het
algemeen goed geschikte graslanden» Het vochthoudend ver
mogen is door de lemigheid beter dan bij bodemtype Gl.
Voor de verdeling der grondwatertrappen zie afb. 8.
Bodemtype VG; Dunne gljsyg^nden
bovengronds £P_ m £e£t^l_s_terlc_lemig__z_eer fij.n_zançL
Dit bodemtype komt hoofdzakelijk voor langs de
"Essche Stroom" ten oosten van 'de Nemelaar"c De totale op
pervlakte is + 5 ha. Het humusgehalte varieert van 12l8$.
Deze gronden zijn door hun venige bovengrond sleohts
matig geschikt voor grasland. In het voorjaar zijn ze
meestal laat en in het najaar hebben ze het nadeel, dat
de zode gemakkelijk stukgetrapt wordt.
f~ vermogen
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Dit bodemtype komt voor het grootste deel voor op grond
water trap 8, dus laag. Het water van hoger gelegen gronden
wordt afgevoerd naar deze lagere gronden. Bij langdurige
neerslag komen ze zowel 's zomers als 's winters nog vaak
geheel onder water door overstroming van de'Essohe Stroom".
A4.3

Matig dik en dun humeuze lage roestloze zandgronden
Tot deze gronden worden zandgronden gerekend, die,
wat prof iel ontwikkeling 1 betreft, een overgang vormen van
de gleygronden naar de humuspodzolen. Onder het humeuze
dek is vaak al een lichtbruin gekleurde zwakke B-laag te
zien. Roest komt in deze profielen niet, of alleen op gro
tere diepte onder het maaiveld voor*
Bodemtype cB2s 2warte_tot_zwartbruine^ ^age^atij^d^kke^
roe_stlozj2 jsandgrond_ X3^"^.5Ç) cm_}_ i. n _ n ®tig_fijn j2wak_lemig_
_zand_o_
Komt voor ten zuiden van de spoorlijn Boxtel-Oisterwijk, in de z.g. "Hoddervelden" en verder nog op enkele
plaatsen aan de rand van het Helvoirtsche broek. Het humusgehalte is vrij hoog, nl. 7-l2$>. Over het algemeen
liggen deze gronden laag, de meeste op grondwatertrap 8,
In het humeuze dek komt nog weieens roest voor, doch dit
is hoofdzakelijk wortelroest. De vrij arme gebleekte on
dergrond is roestloos tot aan de gereduceerde ondergrond.
Deze gronden, die nog een goede humeuze bovengrond
hebben, zijn over het algemeen geschikt voor grasland,
maar de lage ligging t»o,v. het grondwater geeft in vooren najaar nadelen»
Bodemtype Bl+B2s ^warjte__t£t_zwartbruine_j_ l i a£e_dun_humeu^e_r£e£tl i o^e_zandg£ o nden_in matig fijn^ ni£t_lemig_(BljT
resrpec_tij3Veli_jk ^wak_l_emig_( 62^ zand^ met. _een humeuzje bo
venlaag van mindj^_dan3 i 5_ £%.
Deze boâemtypen komen hoofdzakelijk voor in de bos
sen ten zuiden van de spoorlijn Boxtel-Oisterwijk en ver
der in de z.g» "Moddervelden", Wat betreft de vegetatie
op deze bodemtypen valt de Gagel op. Deze gronden hebben
een zeer dun humeuze bovenlaag van + 15 cm met een vrij
hoog humusgehalte (G-1270).
Doordat de ligging zeer laag is (de meesten op grondwatertrap 8) en door de bosopstand is hier een dunne, sterk
humeuze bovengrond ontstaan» De kwaliteit van de humus is
echter niet best.
Over het algemeen zijn ze zeer matig geschikt voor gras
land.

A4 » 4

Matig dik en dun humeuze lage zandgronden met een humuspödzol
Hier overwegend de grondwatertrappen 6 , 7 en 8 .
Deze gronden liggen dus lager t.o,v. het grondwater, dan
de groep humuspodzolen van de groep A3«4« De humeuze
bovengrond is bij de matig dik humeuze 35-50 cm en bij
de dun humeuze minder dan 35 cm» De eerste kunnen gere
kend worden tot de oude ontginningen en de laatste tot de
jonge ontginningen.
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Bodemtype QHBO; Hej^erogene^ matig dik humeuze _lage_ zand
grond £35.i_50 cmj met een humuspjDdzol_
Dit zijn verwerkte gronden, waarvan het oorspronke
lijk bodemprofiel (humuspodzol) nog duidelijk te herkennen
is. De B-lasg isgcbrcken en gemengd met het A-materiaal en
soms zelfs met het C-materiaal.
Dit bodemtype komt voor ten oosten van Huize-Assisie, ten
noordwesten van Boxtel en ten westen van Beukenhorst.
Verder nog verspreid over het gehele gebied. Wat betreft
de textuur zie A2.5. Deze gronden zijn over het algemeen
goed geschikt voor grasland, vuoial op grondwatertrap 6
en 7» Doordat de B-laag, die vooral in de lage gronden
vaak stagnerend werkt op de waterbeweging, hier gebroken
is en vermengd met A-of C-materiaal? is de waterbeweging
goed.
Voor de verdeling der grondwatertrappen zie afb. 8.
Bodemtype oHnj, oHn2s Matig _dik humeuz_e l L age_zandgrond_en_
M5-50 cm) met humuspodzol in majtig fijjn^ ni^t_l_emig_en
^wak_l_em2-g_zand_
Bodemtype cHni is niet lemig (<1Ctfo <50 mu), en komt
voor in de bossen van St.Michielsgestel over een geringe
oppervlakte (jf 6 ha).
Bodemtype cHn2 is zwak lemig ( 10 - ll^i° <50 mu) en
ligt hoofdzakelijk verspreid ten westen van de spoorlijn
Vught-Boxtel. De totale oppervlakte hiervan is +_ 76 ha.
Deze gronden hebben een B-laag, die plaatselijk vast of
verkit is (zie bijlage 6). De geschiktheid voor de land
bouw is sterk afhankelijk van het al dan niet voorkomen
van verkitte of vaste B-lagen. Doordat deze gronden een
matig dik humeus dek hebben, zijn ze voor grasland over
het algemeen wel geschikt, vooral op grondwatertrap 7«
Bodemtype cHni zal echter in droge perioden eerder verdro
gen door het schralere dek. Bovendien komt dit type hoofd
zakelijk op grondwatertrap 6 voor.
Bodemtype cHn^s Matig d,ik humeuz_e,_,lagje zandgrond ( ^5-50
crrQ_ met_ _een hu^spjDdjzql jLn_z_eer f i^n_sjterk_l_emig_zand,.
Dit bodemtype met een oppervlakte van + 28 ha, ligt
hoofdzakelijk in het westelijk gedeelte, langs de weg Udenhout- Oisterwijk. Ook komen hier plaatselijk vaste of verkitte B-lagen voor. Deze gronden zijn echter door hun lemigheid ( l7-§-- 32i i ° <50 mu) goed geschikt voor grasland.
Ook verdrogen ze veel minder op grondwatertrap 6. Zodoen
de kunnen op grondwatertrap 6 met goede resultaten nog
zomergewassen geteeld worden. Het humusgehalte van de bo
vengrond varieert van 3 -6$. De humus is over het algemeen
van goede kwaliteit. Deze bovengrond is ontstaan door op
hoging en niet als oorspronkelijke A-laag van het podzolprofiel.
Bodemtype HnO; Heterogene dun humeuze_ lage zandgrond ( <^5)
me_t een humuspodzol..
Dit is een jonge ontginning, die hoofdzakelijk nog
in bos ligt, vooral ten westen van St. Michielsgestel en
rond het klooster !, Sparrendaal". Verder nog enkele ver
spreide delen ten noordwesten van Boxtel.
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De bosgronden hebben over het algemeen een laag humusge
halte (minder dan 2-^fo) en de graslandgronden hebben een
humusgehalte dat varieert van 2-3"è"^°
Over het algemeen zijn het schrale gronden met vaak nog
loadzandachtig materiaal. Ze zijn voor de landbouw weinig
geschikt^ vooral op grondwatertrap 6. Op grondwatertrap 7
zijn doze gronden matig geschikt voor grasland, vooral de
niet lemige. Het humusgehalte is laag en de humus van min
der goede kwaliteit. Voor de textuur zie A2.5»
Voor de verdeling der grondwatertrappen zie afb. 8.
Bodemt.ype Hm, Hn2s Dun humeuz£,_lage _zandgronden <3.5_ÇJïl)
e ü _zwak_l_emig_z and
met een humuspjodzol A n _matj i g_fjjn
Bodemtype Hnl is niet lemig (<i($r"<50 mu) en type
Hn2 zwak lemig ( 10 - 17-3$ <50 mu). De totale oppervlakte
van deze bodemtypen is + ^,0 ka, z e komen hoofdzakelijk
verspreid voor in het oostelijk deel van het gebied*
Plaatselijk kan de B-laag vast of verkit zijn. De geschikt
heid voor grasland is matig en voor zomergewassen op
vochttrap 6 gering.
Bodemtype Hnl s Dun humeuz_e l.age_zandgrond_(_<35, cm)_ mejfc _een
humusp_od_z0JL _in_z_eer; fijjn^ _sterk lemig zaJid^
De totale oppervlakte van dit bodemtype is + 12 ha.
Het komt hoofdzakelijk verspreid voor in het westelijk
gedeelte van het gebied.
Deze gronden zijn sterk lemig ( 172"-3<50 mu). Het
humusgehalte bedraagt 2§-- 5Over het algemeen is dit
type beter dan Hnl en Hn2. Dit wordt vooral veroorzaakt
doordat loodzand ontbreekt in de bovengrond, waardoor de
kwaliteit van het humeuze dek beter is.
Voorgrasland is dit bodemtype vrij goed geschikt. Op
grondwatertrap 6 kunnen zomergewassen geteeld worden.
A4.5

Humusarme gleygrond
Deze gronden hebben minder dan 2jj'fo humus. Het zijn
meestal zeer jonge ontginningen, die vaak voor landbouw
in gebruik zijn, waarvan de laagste weer in bos gelegd
zijn.
Bodemtype AGO2 Heterogene_dumne ii humusarme _gleygrond ( <15
cmjl
Komen verspreid voor over het gehele gebied. Het
zijn verwerkte profielen. C-materiaal is vermengd met de
zeer dunne A-laag (van £ 5 cm). Deze dunne A-laag zelf is
humushoudend tot humusrijk. Door de verwerking is een
humusarme bovengrond ontstaan met een gemiddeld humusge
halte van minder dan 2
De meeste van deze gronden liggen vrij laag t. o.v,
het grondwater (grondwatertrap 8 en enkele op 7). Voorzo
ver dit bodemtype voorkomt op grondwatertrap 6 is ze vnl„
voor grasland nog wel geschikt.
Op grondwatertrap 7 en 8 is de geschiktheid voor grasland
echter aanmerkelijk minder.

-
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Bodemtype AGI + AG2s Dunne hurausarrae glj3ygr£nden in matig
fi£n x ni£t_l£mi_g_( AG_l"X_res£e_ctievej.ijjk_zwak lemig _[.AG2_]_
^zand^
Type AGI komt hoofdzakelijk voor in de tossen vein
St.Michielsgestel, ten zuiden van Vught, in de z.g.
"Moddervelden" bij Oisterwijk en in de omgeving van de
steenfabriek de "Brabantse hoek".
Type AG2 komt voor ten zuiden van het Helvoirtsche
broek en verder verspreid over het oostelijke deel van
het gebied. De bovengrond is evenals bij type AGO humusarm t De geschiktheid van deze gronden voor de landbouw
hangt sterk samen met de fluctuatie van het grondwater.
De gronden op grondwatertrap 6 hebben over het algemeen
een dermate grote fluctuatie, dat in droge perioden vaak
verdroging optreedt, zodat ze voor grasland maar weinig
geschikt zijn. Op grondwatertrap 7 is de fluctuatie min
der, zodat deze voor grasland beter geschikt zijn» Op
grondwatertrap 8 zijn deze gronden, vooral in voor- en
najaar vaak te nat.
Bodemtype AG^g Dunne humus ar me gl£ygr£nd_ in_ze_er fi jn^
sterk l_emig zand^
Dit bodemtype komt over een oppervlakte van + 18 ha
voor. Het ligt voornamelijk aan de rand van het "Helvoirt
sche broek". Doordat deze grond sterk lemig is (l7-è"-3^2^
<50 mu), is de landbouwgeschiktheid beter dan van bodem
type AGI en AG2. Over het algemeen zijn deze gronden, voor
zover deze voorkomen in grondwatertrap 6 en 7? voor gras
land redelijk goed. Op grondwatertrap 8 eveneens in vooren najaar te nat.

B. LEEMGRONDEN
Gronden met meer dan

dffo

lutum (deeltjes <2 mu).

De grondwaterinvloed is hier steeds ondieper dan 45 cm beneden
maaiveldo
In deze bodemgroep is nog een onderverdeling gemaakt in Beekleepi
en Lössleem. Op bijlage 5 zijn alle beekleem- en lössleemlagen
in een aantal dikte- en diepteklassen aangegeven. Op de bodemkaart (bijlage l) is alleen aangegeven waar beekleem- of löss
leemlagen binnen 80 cm voorkomen.
Bi. Be£kl_e£mgr_onden (op matig fijn tot matig grof zand), of_B_eekdal-_
grond
Deze gronden hebben een vrij hoog lutumgehalte (15-30$ <2 mu),
terwijl het leemgehalte (<50 mu) varieert van 32-2-$-50$De beekleemgronden zijn verdeeld in 3 dikteklassen, gerekend
naar de dikte van de leenlaag vanaf het maaiveld, nl. ;
0 - 40 cm
40 - 80 cm
> 80 cm.
In het humusgehalte van de bovengrond is een verdeling gemaakt in
in 2 klassen, ni. s
minder dan 12$ humus (humeus tot humusrijk)
meer dan 12$ humus (venig)c
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Bl. 1

Beekleemgronden met een dun humeuze leembovengrond
Bodemtype z L a s Be_ek_le_emgr_ond raejt _een d.un humeuz£ le£mbo^
vengrond_|_ _dikt_e van jle_l£emlaag. jiunn£r_dan_40 £rru_
Dit type neemt de grootste oppervlakte in van de beek
leemgronden, ni.s + 142 ha. Het komt voornamelijk voor in
het Helvoirtsche broek ±en oosten van Oisterwijk en verder
verspreid langs de "Essche Stroom".
De dikte van de humeuze bovengrond varieert van 10-30 om.
Het humusgehalte is vrij hoog, nl. 8-12$, vooral in de
gronden op grondwatertrap 8. Op de iets hoger gelegen
gronden varieert het humusgehalte van 6- 10$. Deze gron
den zijn, voorzover ze voorkomen op grondwatertrap 8,
slechts weinig geschikt voor grasland, vooral omdat deze
gronden t.g.v. het vrij hoge humusgehalte worden vertrapt,
vooral in het najaar. Op grondwatertrap 6 en 7 is de ge
schiktheid beter. Voor verdeling der grondwatertrappen zie
afb. 9Bodemtype zLb, zLcs Be£kleen^r£nden me_t een dun humeuz£
l_eembovengrond_£ .dikte van d.e_l£emlaag £e_sp£0i£V£li_jk van
40 - 80 ç m _ e n me£r_dan_8(3 _ci%_
De totale oppervlakte is + 59 ha. Komt hoofdzakelijk
verspreid voor langs de "Essche Stroom". Vat de geschikt
heid betreft komen deze bodemtypen overeen met het boven
genoemde bodemtype zLa.
Voor de verdeling der grondwatertrappen zie afb. 9-

Bl.2

Beekleemgronden met een dun venige leembovengrond.
De venigheid houdt in, dat het venige dek dunner is
dan 50 cm of dat de veenbovengrond dunner is dan 40 cm.
Bodemtype vzLas ]3 e £kle£mgrond met. £en dun venige leembovengrondj_ j3ikt£ van de_l£emlaag dunn£r_dan_40 £rru_
Dit bodemtype komt hoofdzakelijk voor in het Helvoirtse broek en enkele kleine stukjes laJags de "Essche
Stroom". Het humusgehalte varieert van 12- 2C$, zodat de
bovengrond venig is» Deze gronden komen hoofdzakelijk voor
op grondwatertrap 8, waardoor de geschiktheid voor gras
land, mede door het hoge humusgehalte zeer matig is.
Bodemtype vzLb, vzLos Be£kjLe£r^r£nd met. een dun venige
leembovengrond? dikte van de leemlaa£ respectievelijk 4OIp:_cm £n_meer_ dan j30_cm.
De totale oppervlakte van deze bodemtypen is zeer
klein, nl. 5 ha. Wat betreft humusgehalte landbouwkundige
waarde zijn deze gronden vrijwel gelijk aan bovengenoemd
bodemtype vzLa.

B2. L(3£sle£mgr£nden (op matig fijn tot matig grof zand)
Deze gronden hebben een lutumgehalte (<2 mu) van 8-l5$?
maar het leemgehalte (<50 mu) is veel hoger dan van de beekleem
gronden, nl. 50 - 80 à9C$. De indeling van de lössleemgronden is
eveneens gebaseerd op de dikte van de leembovengrond, ül. 40- .
80 cm en dikker dan 80 cm.
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Bodemtype Lbs Löss_lee_mgr_on_d met een _dun humeuse l.ej3mbovengrondj _di.kt e_van_d_e l : e£nilaag_40_- : _80_ £. IT L.
Bodemt.ype Les Lö jssl_e m^r ond met een dun humeuze_ leemboven£r ond 5_d jjet e_vaji_d_e 2.ejsrol_aag_meer dan 80__cm.
Deze bodemtypen komen ten noordwesten van Helvoirt
voor en verder verspreid in het westelijk deel van het ge
bied over een oppervlakte van + 93 ka. De meeste van deze
gronden liggen in bos (populieren).
Het humusgehalte varieert van 2J-- 12%. Vergeleken met de
beekleem is het leemgehalte (<50 mu) zeer hoog, nl. 50-80
à 90 fo en naar verhouding het lutumgehalte (<2 mu) zeer
laag. Zie monster ne. 3? 6 en K.I.l8, 43«1«
De geschiktheid voor landbouw (bijlage 10) is, mede door
de lage ligging, tot grasland beperkt.

C. VEENGRONDEN
Dit zijn gronden met een veenbovengrond of veenlaag dikker
dan 40 cm, of met een venige bovengrond of venige laag dikker
dan 50 cm» Ze bestaan hier hoofdzakelijk uit min of meer veraard
broekveen, met vaak een lutumrijke bovengrond»
De veengronden zijn onderverdeeld in 2 klassen, nl. veen van 080 cm op zand veen dikker dan 120 cin=
De bezanding van veengronden is met een toevoeging op de bodemkaart aangegeven. De dikte van de bezanding, meestal met zwak
humeus zand, varieert van 10-25 cm (zie monster no.21 (bijlage

10).

Ook veenlaagjes dunner dan 40 cm, die ondieper dan 80 cm in het
profiel voorkomen, zijn met een toevoeging op de bodemkaart (bij
lage l) aangegeven.
Bodemtype Vb; X e £ n £ r £ n il £ n ^.^®P^ r _^ n _^0 £.%_ _op_m_ati_g_fijn
_tot_ £r_of_zand.
Dit type komt in hoofdzaak voor in het Helvoirtse
broek. De bovengrond is zeer slap, zodat de geschiktheid
voor grasland zeer gering is. De oppervlakte is + 27 ba.
Voor verdeling der grondwatertrappen zie afb- 9=
Bodemtype Vc; Veengrond jäikk£r_dan_80
crp_raati_g_fi_jn
£F£f_zandDe totale oppervlakte van dit bodemtype is + 85 lia.
Het komt voor in het Helvoirtse broek en verder langs de
"Essche Stroom".
Ook deze veengronden hebben meestal een lutumrijke boven
grond (zie monster no. 19, 22 en 26 (bijlage 10). Ze zijn
zeer matig geschikt voor grasland. Het grootste nadeel is
de zeer slappe zode, zodat deze vnl. in het najaar wordt
stukgetrapt.
Voor verdeling der grondwatertrappen zie afbeelding 9«
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PM ÏBODEMTYPE 'IN RA IN DE RUILVERKAVELING "ESSCHE STROOM"

Hoog en middelhoog
gelegen gronden

Laag gé leg en gronden
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18
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Hn2

11

zLb

40
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4
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Hn3

12

zLc

19
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22
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27

B2

12
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85

cZ3
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Asl

7
11

As2

3

sH

24

Ao(h)
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Al

16

A2
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hoge en
middelhoge
gronden

'

2393 ha.

Totaal
lage
gronden

Niet

4184 ha

ekarteerd 546 ha.

gi

Diep verwerkte gronden 57 ha.
Totale oppervlakte 7180 ha.
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li. DIEP VERWERKTE GRONDEN
Dlo Di^_v^rwerkjte_g^onden i waarvan het oorspronkelijk bodemtype
niet_of nauweli.jk.s_te herkennen i-s^
Voor deze gronden is de g r o e p "sterk heterogene gronden" inge
voerd, code 0, (zie Overige Onderscheidingen), Hiertoe zijn ge
rekend alle gronden, waarvan de profielen door menselijk ingrij
pen zodanig zijn gewijzigd, dat ze niet meer aansluiten op het
aangrenzende, niet verwerkte bodemtype. B. v, de leemgroeve bij
de steenfabriek "De Brabantsche hoek" of de sterk geëgaliseerde
en verwerkte gronden ten noorden van Each en ten zuiden van Hal
der. Deze gronden zijn met een afzonderlijke kleur op de bodemkaart (bijlage l) aangegeven.
D2. Verwerkte £r_onden welke nog wel_ a ; ans2 ; ui_ten_aa.n_het_omli_g i gend i e
bodemt^^e.
Naast de sterk heterogene gronden heeft ook op vele plaatsen
verwerking plaatsgevonden, maar zodanig, dat het bodemtype nog
wel aansluit bij de niet verwerkte gronden. Het ligt alleen la
ger (of soms hoger) doordat er zand onderuit (of eventueel opge
bracht) is.
De belangrijkste verwerkingen zijn op de bodemkaart (bijlage l)
aangegeven en onderscheiden naar de aard van de verwerking.
Hierbij is nog onderscheid gemaakt naar de diepte van verwerking.

E. DE OPPERVLAKTEN DER BODEMTYPEN IN HECTABES EN PROCENTEN (afb.10
en ll).
Afbeelding 10 geeft een overzicht van de oppervlakte der bodemtypen in procenten van de totale oppervlakte (+ 7l80 ha). Hier
uit zien we, dat de dik humeuze zandgronden en de dik humeuze
gleygronden de grootste oppervlakten innemen. Op de derde plaats
volgen de matig dik humeuze gleygronden. De overige typen beslaan
een oppervlakte, variërend van 1-|- tot 2 fo van het totaal.
Afbeelding H geeft een overzicht van de oppervlakte in ha van .
de hoog- middelhoge gronden en de lage gronden.
De oppervlakte van ieder bodemtype is verkregen door het uit
knippen en afzonderlijk wegen van ieder bodemtype, waarna het ge
vonden gewicht is omgerekend in hectaren en procenten.
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IV. EODEMCÜNDIGE OVERZICHTSKAART, SCHAAL 1; 25°OOP (bijlage 2)
Deze overzichtskaart is een sterk vereenvoudigde bodemkaart
(bijlage l). Het totale aantal bodemtypen is van 63 teruggebracht
tot 20e
Zoveel mogelijk is erhaar gestreefd? het landschappelijke beeld
in deze overzichtskaart goed te laten uitkomen, evenals de voornaam
ste hoofdbodemgroepen.
Evenals op de bodemkaart (bijlage l) is onderscheid gemaakt
tussen hoog-middelhoog en laaggelegen gronden? waardoor vooral de
beekdalen duidelijk te zien zijn.
A. Je
De
1=
2 <.
3»
4«
5.

andgronden.
indeling der zandgronden is gebaseerd ops
Humusgehalte
Humusdikte
Aard van de profielontwikkeling
Textuur van het zand
Relatieve hoogteligging t.o.v. het grondwater.

1o Humusgehalte
Het humusgehalte is in twee klassen ingedeeld, nl. humusarm
(minder dan 2j$ humus) en
humeus tot humusrijk (?§-- 12$
humus).
De gronden met meer dan 12$ humus dus met een venige boven
grond, zijn met een toevoeging aangegeven.
2. Humusdikte
De humusdikte is in de humeuze tot humusrijke gronden inge
deeld in twee klassen, nl. dunner dan 50 cm en dikker dan 50
cm. De humusarme gronden hebben alle een dun humeuze boven
grond van minder dan 35 cm
3» Aaxd_van_d_e i^f^e^ontwâJçkel^rig
De indeling naar de profielontwikkeling is gelijk aan die op
de bodemkaart, schaal Is lO.OOO (bijlage l), ni«s
1 humuspodzolen
2 A/C profielen
3 dik humeuze zandgronden
4» £extuur

zand

Voor de indeling van de textuur zijn de niet en zwak lemige
gronden bij elkaar genomen en onderscheiden van de sterk lemi
ge. De sterk lemige gronden hebben meer dan l7ls$ <50 mu en de
niet en zwak lemige minder dan 17§-$ < 50 mu.
Om echter toch een informatie te geven over de verspreiding
van de niet lemige grond (<10$ <50 mu) zijn deze met een toe
voeging aangegeven (zie legenda) en met een gebroken lijn om
grensd.
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5° Relatieve hoogte ligging t_. _o. v. _het_gr ondwat er
De indeling hiervan is gelijk aan die op de bodemkaart (bij
lage l)o
De hoog-middelhoge gronden hebben grondwaterverschijnselen
dieper dan 45
t.o.v. het maaiveld? de lage gronden ondie
per dan 45 cw t.o.v, het maaiveld.
B. De leemgronden
De leemgronden zijn evenals op de bodemkaart (bijlage l) onder
verdeeld in beekleem- en lössleemgronden.
De beekleemgronden zijn naar de dikte van de leemlaag ingedeeld
in twee klassen, nl. dunner dan 80 cm en dikker dan 80 cm. De
lössleemgronden zijn ondergebracht in êén groep. De beekleemgron
den met een venige bovengrond (>12$ humus) zijn eveneens met een
toevoeging aangegeven^
C. De veengronden
De veengronden zijn ingedeeld in twee dikteklassen, nl. meer en
minder dan 80 cm veen. De bezande veengronden zijn met een toe
voeging aangegeven^
D. Verwerkte gronden
De diep verwerkte gronden, waarvan het oorspronkelijk bodemtype
niet of zeer moeilijk te onderscheiden is, zijn niet ingedeeld,
doch alleen met een schopje aangegeven.
De matig heterogene gronden, waarvan het oorspronkelijk profiel
wel te herkennen is, zijn eveneens met een toevoeging aangegeven.
De matig heterogene gronden komen overeen met de evenzo aangege
ven gronden op de bodemkaart, schaal ls 10.000 (bijlage l), (zie
legenda onder lage en hoge-middelhoge zandgronden).
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V. GRONDWATERTR APPEMCAART, SCHAAL Is 10.000 (bijlage 3).
Op verzoek van de opdrachtgever en tevens om kaarttechnische
redenen zijn de grondwatertrappen niet op de boderrikaart, maar op
een aparte kaart aangegeven, met uitzondering van de grens hoogmiddelhoog t.o.v. laag.
Het afleveren van boderrikaart en grondwater trapp enkaart als twee af
zonderlijke kaarten zou de indruk kunnen wekken, dat deze los van
elkaar staan. Ons inziens is dit echter onjuist. De landbouwkundige
waarde wordt immers wel het sterkst bepaald door de hoogteligging
t.o.v. het grondwater. De grondwatertrappen geven echter niet de
hoogste gemeten grondwaterstanden weer t Over de juiste interpreta
tie van de grondwatertrap is nog veel onderzoek nodig, o.a. door
regelmatig over meerdere jaren de grondwaterstanden in verschillen
de profielen op te nemen. Aannemelijk is echter dat de bovengrens
der roest- en reductievlekken (gleyverschijnselen) samenvalt met de
bovengrens van de vol capillaire zone, bij de gemiddeld hoogste
winterwaterstand. Aan deze gleyverschijnselen wordt de grondwatertrap van een profiel dan ook bepaald. De hoogste van de vol capil
laire zone boven het grondwater kan in de verschillende zandgronden
echter sterk uiteen lopen, hetgeen o.a. afhankelijk is van de gra
nulaire samenstelling. Zo zal in de sterk lemige, zeer fijn zandige
gronden de capillaire stijghoogte groter zijn dan in de niet lemige
matig fijnzandige zandgronden. Derhalve zullen de werkelijke grond
waterstanden in de niet lemige matig fijnzandige zandgronden in de
omgeving van St-Michielsgestel de aangegeven grondwatertrap beter
benaderen dan die in het westelijk gedeelte van het gebied van de
"Essche Stroom", waar sterk lemige en fijnzandige zandgronden voor
komen.
De onderscheiden grondwatertrappen
Grondwatertrap

Hoge gronden

Lage gronden

Diepte to
tale reduc
tie in cm
beneden
maaiveld
>

-

120 cm
120 cm
100 cm

(4
(5

60 _
45

75 cm
60 cm

>

(6
7

25
0
0

45 cm
25 cm
25 cm

(1
(2

(3
Middelhoge gronden

Diepte gleyver
schijnselen in
cm beneden maai
veld
>

100
75

-

-

—
—
-

>
>

>

120 cm
120 cm
120 cm
120 cm
120 cm

+ 120 cm
80- 120 cm
< 80
cm

Voor de verdeling der grondwatertrappen in hectaren en in procenten
van de totale oppervlakte, zie afbeelding 12.
De begrenzingen der verschillende grondwatertrappen zijn getrok
ken op een basis waarin de bodemlijnen van de boderrikaart (bijlage l)
zijn aangebracht. Elke grondwatertrap is met een aparte kleur aange
geven. Het is dus mogelijk van elk bodemtype de erbij behorende
grondwatertrappen af te lezen.
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Het kleurverschil op de grondwatertrappenkaart tussen grondwatertrap 2 en 3 is veel geringer dan tussen 1 en 2. Dit is met opzet
gedaan omdat ons inziens het landbouwkundig verschil tussen grondwatertrap 2 en 3 niet zo erg groot is, evenals tussen grondwatertrap
4 en 5, ,
Op de bodemkaart (bijlage l) zijn de grondwatertrappen 6, 7 en
8 (lage gronden) samengenomen en onderscheiden van de hoog en mid
delhoge gronden l, 2, 3 e n 4> 5»
Deze lage gronden vormen samen de goede on zeer natte (8) graslandgronden, terwijl op grondwatertrap 6 nog zomergewassen mogelijk zijn»
Grondwatertrap 5 geeft een zomerdepressie in grasland; doch is goed
geschikt voor lichte vruchtwisseling. De grens tussen 5 en 6 is dus
landbouwkundig zeer belangrijk en is derhalve tevens op de bodemkaart weergegeven»
Voor de laagste drie grondwatertrappen vormt de totale reductie
meestal een betrouwbaarder indicatie dan de roest in de bovengrond,
aangezien bijna alle graslandgronden zode- of wortelroest vertonen.
Op welke diepte de gleyverschijnselen voorkomen in grondwater
trap 1, is, gezien de boringsdiepte niet bekend, dit kan l30 cm,
maar ook meer dan 250 cm beneden maaiveld zijn. In grondwatertrap
1 kan dus, wat de waterstand betreft een sterke spreiding voorkomen.
Naast de informatie omtrent de grondwatertrap geeft deze kaart ook
een globale indruk van de topografie. Zo komt de ligging van de dekzandruggen (oude bouwlanden) ten opzichte van de beekdalen goed tot
uiting. Bij een steile helling ligt een hoge grondwatertrap tegen
een lage aan. Bij een flauwe helling liggen alle grondwatertrappen
naast elkaar, van hoog naar laag. Een voorbeeld van een flauwe hel
ling vindt men aan de zuidzijde van de Belvertse akkers van Haaren.
Hier komen de grondwatertrappen 3? 4» 5? 6 en 7 i* 1 volgorde van hoog
naar laag voor, terwijl in het beekdal van de "Essche Stroom" grond
watertrap 8 voorkomt. Op het eerste gezicht zal een ingrijpende wij
ziging in de hydrologie van de "Essche Stroom", de grondwatertrappen
kaart waardeloos maken» Dit is slechts ten dele het geval, aangezien
de grondwaterstanden in de meeste gevallen in gelijke mate hoger of
lager zullen worden. Wel zal dan de roest en bleking niet meer cor
responderen met de nieuwe waterstand en bovendien zal de landbouwgeschiktheid, die vnl. gebaseerd is op de grondwatertrappen, een wij
ziging ondergaan.
Voor de landbouwkundige interpretatie van de grondwatertrappen ver
wijzen we naar hoofdstuk IX,(Globale landbouwgeschiktheidskaart).
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VI. HUMJS- EN VEENKAART, SCHAAL l: 10.000 (bijlage 4).
Deze kaart is in hoofdzaak afgeleid van de bodemkaart (bijlage
l), doch geeft meer informatie over de aard van de humeuze boven
laag en het veen, dan op de bodemkaart aangegeven kan worden.
De onderscheidingen betreffen;
1. de dikte van de humeuze bovenlaag
2» het humusgehalte van deze bovenlaag
3= de dikte van de venige laag of veenlaag*
Deze kenmerken zijn in een aantal klassen en het kaartvlak met ver
schillende kleuren weergegeven«
Alle grenzen die het bovenstaande betreffen en op de bodemkaart (bij
lage l) voorkomen, zijn daar rechtstreeks van overgenomen,,
1« De dikte van de humeuze bovenlaag
Tot de humeuze bovenlaag wordt gerekend de humushoudende laag,
gerekend tot het humusarme zand in de A/C profielen en gerekend
tot de B-laag in de humuspodzolen. Hoewel de B -lagen in de humuspodzolen meestal nog humus bevatten zijn deze niet tôt de humeu
ze bovenlaag gerekend.
De humusdikte is in dezelfde klassen als op de bodemkaart inge
deeld, nl .s
Op Bodemkaart
1. dunner dan 35
dun
2. tussen 35 - 50 cm
matig dik
3» tussen 50- 80 cm
èik
4. dikker dan 80 cm
zeer dik
2. Het humusgehalte van deze bovenlaag
Dit is per boring geschat in procenten in de laag van 0-20 om
op de bouwlanden en direct onder de zode op de graslanden*
Wanneer dit humusgehalte in de bovenste 20 cm sterk afweek van
de eronder liggende laag of lagen van het humeuze dek, is dit op
de boorstaten aangegeven en is voor het humusgehalte van de gehe
le humeuze bovenlaag een gemiddelde genomen.
Het geschatte humusgehalte is regelmatig gecontroleerd aan de
analyses van de onderzochte grondmonsters (bijlage i0). Bovendien
is door de Landbouwvoorlichtingsdienst in Tilburg een zeer groot
aantal analyse-rapporten ter inzage verstrekt, waarmee eveneens
de juistheid van de schattingen is gecontroleerd.
Het humusgehalte is ingeu.. 9ld in de volgende klassens
A <$>
uiterst humusarm
B l-2$>
humusarm
C 2^-5matig humeus
D 5-8$
humeus
E 8-125&
humusrijk
P >12$
venig of veen.
De letters A, B en C enz. in de code op de kaart hebben dus be
trekking op het humusgehalte, terwijl de cijfers 1, 2 en 3 e n z.
betrekking hebben op de dikte van het humeuze dek.
Bij de groep A (uiterst humusarm) is geen onderverdeling gemaakt
in de dikte van het dek, omdat de grenzen, indien aanwezig, zeer
moeilijk zijn aan te geven.
Bij de groep B (humusarme gronden) is alleen een onderscheid ge
maakt in dunner en dikker dan 50 cm. B2 is dunner dan 50 cm en
B3 is dikker dan 50 cm.
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De meeste gronden in groep B2 (<50 cm) hebben echter een humusarme bovengrond Tan minder dan 35 cm.
Bij de verwerkte gronden waarin de oorspronkelijke profielkenmer
ken nog duidelijk aanwezig zijn, zijn vaak twee cijfers achter
de letters B, C, enz» geplaatst»
Door de verwerking, vooral in de humuspodzolen (type HO en HnO)
kan de dikte van het humeuze dek op zeer korte afstand sterk va
riëren; dit verschil is niet in kleuren aangegeven, doch met een
tweede cijfer bv. c3/^(zie legenda, bijlage 4)De verwerkte gronden zijn evenals op de bodemkaart naar de wijze
van verwerking aangegeven met een aantal schopjes. De sterk he
terogene gronden waarbij de oorspronkelijke profielkenmerken niet
of onduidelijk te zien zijn, zijn niet ingedeeld en op de kaart
blanco gebleven.
De gronden met meer dan 12$ humus en meer dan 40 cm veen zijn ge
rekend tot de veengronden. Dit veen, vnl 0 /~ëutroof en mesotroof
veen met houtresten. Het wordt ook wel zeggeachtig broekveen ge
noemd .
De veengronden (>12$ humus) met een niet venige bovengrond (bezande veengronden op de bodemkaart, bijlage 1 ) zijn eveneens met
een toevoeging aangegeven»

/

in de beekdalen,, is meestal
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VII. LEEMKAART, SCHAAL Is 10.000 (bijlage 5)»
Deze kaart is eveneens afgeleid van de bodemkaart. De grenzen
van.de bodemkaart zijn rechtstreeks overgenomen op de leemkaart.
De leemlagen ondieper dan 80 cm in het profiel zijn met een
toevoeging op de bodemkaart aangegeven. Om echter meer informaties
te geven over de aard en dikte van de leemlagen binnen 120 cm is
deze afgeleide kaart vervaardigd.
Onder leem verstaan we hier beekleem en l'össleem, (zie hoofd
stuk III). De l'össleem die in dit gebied voorkomt is eigenlijk geen
l'össleem doch zuiver l'öss-materiaal, wat blijkt uit de granulaire
samenstelling. Gemakshalve zullen we evenals in het voorgaande,,,
steeds van l'össleem spreken.
De indeling op de leemkaart is gebaseerd op de diepte, waarop
de leemlaag begint en op de dikte (voorzover de laag binnen boorbe
reik (120 cm) voorkomt.
De diepte van de bovenkant van de leemlaag is ingedeeld in drie
klassen.
A ondieper dan 40 cm beneden maaiveld
B tussen 40- 80 cm
beneden maaiveld
C tussen 80-100 cm
beneden maaiveld.
De onderkant van de leemlaag is ingedeeld in vier diepteklassen, ni.;
1 dieper dan 120 cm
2 tussen 80 - 120 cm
3 tussen 60 - 80 cm
4 ondieper dan 60 cm.
De letters A, B of C geven in de code dus de bovenkant van de leem
laag aan en de cijfers 1, 2, 3
4 de onderkant van de leemlaag.
Het verschil tussen l'össleem en beekleem is niet in een bepaalde
kleur weergegeven, maar met een toevoeging van de letter K achter
het symbool voor beekleem. De leemlaagjes dunner dan 20 cm in het
profiel zijn niet in bovengenoemde indeling opgenomen, maar afzon
derlijk op de kaart aangegeven met de letter a (ondieper dan 40 °w)
en met de letter b (dieper dan 40 cm). Deze dunne leemlaagjes zijn
voor het grootste deel beekleemlaagjes. Hiervoor is eveneens weer
de toevoeging K gebruikt. In de lössleemlagen kunnen plaatselijk
zandlaagjes voorkomen. Ze zijn met een gebroken lijn omgrensd, doch
niet afzonderlijk ingekleurd.
De diep verwerkte gronden bij de steenfabriek de "Brabantsche hoek"
en in de omgeving van Halder zijn met een aparte kleur aangegeven.
Over het algemeen ziet men dat de l'össleem hoofdzakelijk voorkomt
in het westelijk deel van het gebied, terwijl de beekleem hoofdzake
lijk wordt aangetroffen in de beekdalen Helvoirtsche broek en het
dal van de "Essche Stroom".

VIII. AFWIJKENDE LAGERKAART, SCHAAL 1? 10,000 (bijlage 6).
Onder afwijkende lagen worden hier verstaan die lagen in het
profiel, die waarschijnlijk een min of meer storende invloed op de
waterhuishouding en/of de beworteling hebben- In het algemeen gaat
dit samen met een geringere landbouwkundige waarde. Tooh kan in be
paalde gevallen het tegengestelde het geval zijn. We spreken dan
ook liever van afwijkende lagen, in het midden- latend of deze een
gunstige, dan wel ongunstige invloed hebben.
De afwijkende lagen zijn per boorpunt aangegeven, zodat geen vlak
ken omgrensd en ingekleurd zijn. Deze lagen komen dikwijls verspreid
voor en waren bij de gebruikte waarnemingsdichtheid niet betrouwbaar
per vlak uit te karteren. De informatie is dus per boorpunt.
De diepte waarop de afwijkende laag voorkomt, is met een cijfer in
decimeters aangegeven.
Op deze kaart zijn echter alle boorpunten aangegeven, ook die waar
geen afwijkende'laag binnen 120 cm werd aangeboord. Hieruit kan dus
de dichtheid van voorkomen worden afgeleid.
De volgende afwijkende lagen zijn onderscheidens
a. verkitte B-laag
b. ijzeroer en ijzerconcreties
c. okerlaag
d. smeerlaag
e. beekleemlaag dunner dan 20 cm
f. zandige leemlaag (>32|- <50mu)
go lössleemlaag dunner dan 20 cm.
Aangezien de meeste der hier onderscheiden afwijkende lagen reeds
bij de bodemtypen waarin ze voorkomen zijn beschreven, zal. dit in
het onderstaande zeer kort gehouden worden.
a. Verkjitte_]^la,a£;
Deze vaste of verkitte B-laag komt hoofdzakelijk voor in de
hoger gelegen humuspodzolen, die overigens een geringe oppervlakte
innemen.
b. Wzeroer en ijjze£ c £n£r£tie_s
Hoofdzakelijk gevonden in de beekdalen. Ze kunnen plaatselijk
zeer hard zijn, vooral daar, waar ze 's zomers niet in het water
komen te liggen.
c„ Okerlaag
Komt voor in de lage gronden, maar meer aan de randen van de
beekdalen. Bij een eventuele ontwatering van de gronden waarin deze
okerlagen voorkomen, zal de storende werking ervan toenemen. De
roest zal toenemen en mogelijk ontstaan concreties.
d. i Sme_er_l_aa£
Dit is een sterk humeuze lemige laag, die doet denken aan een
oude vegetatie-horizont of aan een sterke ophoping van organische
stof door inspoeling.
e en g. Be^kleem^ ji'ôjsl^e^mlaagjie^s jl u j£n_er_da,n_20 £iü
Deze werden reeds in het vorige hoofdstuk (Vil) besproken.
f. Zandig^ leemlaag (>12^-^ <50 mu]_
De sterk lemige zandgronden hebben vaak een profielverloop dat
naar beneden zwaarder wordt, vooral in de.omgeving met lössleem.
De leemgrens van 3^% wordt dan overschreden, terwijl men nog niet
kan spreken van leem, zoals deze op de leemkaart is aangegeven. Om
deze reden is deze laag onderscheiden op de afwijkende lagenkaart.

IX. DE GLOBALE LANDBCTJWGESCHIKTHEIDSKAART, SCHAAL 1; 10.000 (bijla
ge 7)
Deze kaart is afgeleid uit de Bodemkaart (bijlage l) en de
Grond water trapp enkaart (bijlage 3)« Het is onmogelijk van een bodenvkaart, waarop onvoldoende de ligging t.o,v. het grondwater staat
aangegeven een landbouwgeschiktheidskaart te maken. Evenmin kan dit
van een grondwatertrappenkaart zonder bodemkundige gegevens. De
schaal van de Landbouwgeschiktheidskaart kan dus ook nooit groter
zijn dan de schaal van de kaarten waarvan ze is afgeleid. Dit houdt
ook in, dat het aantal grenzen niet groter is.
De landbouwgeschiktheidskaart is in vier hoofdklassen ingedeeld,
n„l. s

GB
B
G
0

Gras- bouwlandgronden
Bouwlandgronden
Graslandgronden
Weinig geschikt voor akker- en weidebouw.

Legenda globale landbouwgeschiktheidskaart
Hoofdklasse GBs Gronden die over het algemeen meer of minder ge
schikt zijn voor weidebouw en tevens veelal voor
akkerbouw,
GBj

Geschikt voor blijvend grasland en de meeste zomergewassen.

GB2

Matig geschikt tot geschikt voor blijvend grasland en ge
schikt voor enkele zomergewassen (H. A.W. )„

Hoofdklasse Bs

—=j-—
1

"Bouwlandgronden"
Gronden die in het algemeen meer of minder geschikt
zijn voor akkerbouw maar meestal weinig of niet ge
schikt voor weidebouw.

Geschikt voor enigszins uitgebreide lichte vruchtwisseling
(R.H .A .V.K.S. ).

B2

Geschikt voor normale lichte vruchtwisseling (H.H. A. V.(K.)).

B"^

Geschikt voor droge lichte vruchtwisseling (R.ïï, A. ).

B4

Geschikt voor zeer beperkte droge vrüchtwisseling (R.H„(â.)).

Hoofdklasse Gs

"Graslandgronden"
Gronden die over het algemeen meer of minder ge
schikt zijn voor weidebouw, maar meestal weinig of
niet geschikt voor akkerbouw*

Gj

Geschikt met goede grasproductie het gehele jaar door.

G2

Geschikt maar met min of meer sterke zomerdepressie, soms
matig geschikt.

G3

Matig geschikt (laat in het voorjaar, nat in de herfst).

G4

Matig geschikt (slappe zode, stuktrappen) soms weinig ge
schikt.
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Hoofdklasse Os "Ongeschikte gronden"
Gronden die overwegend weinig geschikt zijn voor ak
ker- en weidebouw.
Ol

Overwegend te droge gronden

02

Overwegend te natte gronden
Gewasaanduidingen
B
H
A
V
S
K

=
=
=
=
=
=

rogge
haver
aardappelen
voederbieten
suikerbieten
kunstweide.

Deze hoofdklasse-indeling sluit nauw aan op de onderscheiden gron3watertrappen. Omgekeerd kan gezegd worden, dat de onderscheiden
grondwatertrappen gebaseerd zijn op deze hoofdklasse-indeling.
Hoofdklasse GB komt in hoofdzaak voor op de grondwatertrap 6.
Hoofdklasse B voornamelijk op grondwatertrap 3>
5 e n soms 2, af
hankelijk van het bodemtype .
Hoofdklasse G op grondwatertrap 7 en soms 8.
Hoofdklasse 0 komt wat betreft de akkerbouw voor op grondwatertrap
1 en soms op 2 en 3» afhankelijk van het bodemtype.
Bij de graslandgronden is dit grondwatertrap 8, voorbepaalde bodem
typen, (veengronden).
De onderverdeling der hoofdklassen is gebaseerd op het bedrijfstype
wat hoofdzakelijk in het gebied de "Essche Stroom" voorkomt s met
daarbij aangepast de mogelijke vruchtwissel-ing. Terwijl daarnaast
de onderscheiden bodemtypen van de bodemkaart (bijlage l) werden
geraadpleegd, omdat deze reeds een bepaalde landbouwkundige ge
schiktheid weergeven.
Voor de indeling der bodemtypen naar hun geschiktheid voor de land
bouw, verwijzen we naar bijlage 11. In deze afbeelding is in een
schema een indeling gegeven van de bodemtypen met de daarbij beho
rende grondwatertrap. Bij de symbolen staat onder de deelstreep de
grondwatertrap. De geschiktheid van ieder bodemtype kan in dit sche
ma gemakkelijk worden afgelezen. De gegeven landbouwkundige inter
pretatie is slechts globaal, hoofdzakelijk berustend op praktijkgegevens en ervaringen in soortgelijke gebieden. Behalve de grond
water trapp enkaart en de bodemkaart spelen nog vele andere factoren,
zoals klimaat, bedrijfstype en bedrijfsvoering (o.a. bemesting)
een rol bij de landbouwgeschiktheid van de gronden.
Zoals reeds in hoofdstuk V beschreven, zal, na een ingrijpende wij
ziging in de hydrologie, bij een eventuele ruilverkaveling, de land
bouwkundige waardering der bodemtypen herzien moeten worden.

_ 42 -

X. VERTICALE DOORSNEDEN, LENGTESCHAÀL 1; lO.OOO, HOQGTESCHAAL
^;
Çbi.jlage 8)
Aan de hand van enkele raaien diepboringen door het gebied,
zijn verticale doorsneden gemaakt.
De plaats van deze raaien is bepaald door de Afdeling Onderzoek van
de Cultuurtechnische Dienst in Tilburg, die tevens de hoogtemetingen
verricht heeft. Dit in verband met de plaatsing van waterstandsbui
zen. De gegevens verkregen . door de door ons uitgevoerde diepboringen zijn verwerkt op een basis, waarop door de C„D. de hoogtelij
nen reeds waren aangegeven. De ligging der raaien staat aangegeven
op de situatiekaart (afb.l). Op deze verticale doorsneden zijn be
halve de verschillende profiellagen tevens de hoogste in het pro
fiel voorkomende grondwaterverschijnselen aangegeven en voorzover
binnen boorbereik aanwezig, de totale reductisrgrens. Het verschil
tussen de gemiddeld hoogste en de gemiddeld laagste grondwaterverschijnselen (totale reductie) geeft een beeld van de grondwaterflusrtuatie in deze profielen. Waar de hoogste grondwaterverschijnnelen
niet zijn aangegeven, komen deze voor tot in de zode, b. v. in het
Helvoirtsche broek (raai 4)«

XI. BOOBPUNTENIvAART, SCHAAL j; 10.000 (bijlage 9) e* 1 "tabel met grond
monsteranalyses (bijlage 10)
De boorpuntenkaart geeft de plaats aan van de genummerde bo
ringen, behorende bij de profielbeschrijvingen (Boorregister, bij
lage 12). Tevens is op deze kaart aangegeven de plaats der grond
monsters waar bijlage 10 de analyses van geeft«
Op de boorpuntenkaart is bovendien de indeling der veldkaartjes weergegeven.
In bijlage lO zijn al de grondmonsters opgenomen, waarvan de
analyse-resultaten tijdens het veldwerk regelmatig gebruikt werden
ter toetsing aan de schattingen van humus- en leemgehalten in het
veld. Door een verkeerde nummering zijn de nummers 4 en 5 komen te
vervallen.
Monster 43»1 i- s genomen ten behoeve van de baksteenindustrie
als no. K.I.18 (klei-inventarisatie). De resultaten zijn echter bij
deze kartering ook gebruikt voor de schattingen in de lössleemgronden.
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SCHEMATISCHE PROFIELBESCHRIJVINGEN EN VERKLARING PEE GEBRUIKTE
AFKORTINGEN EN CODERINGEN IN HET BOORREGISTER

Ty]De_E_l (veldk.no.8li boorpunt 190)
O - 55 om
55 - 75
75-110 cm

Grijsbruin, zwak humeus, fijn tot matig fijn zand
Geel, humusarm, fijn tot matig fijn zand + zwakke fos
siele roest
Geel, gebleekt, uiterst humusarm, fijn tot matig fijn
zand + matige roest

Ty]D.e_E_2 (veldko no.405 boorpunt 58)
O - 60 om
60 - 65 cm
65-IIO cm
HO — 120 cm

Zwart, zwak humeus, zwak lemig, zeer fijn zand, zwak
roestig
Zwartbruin, zwak humeus, zwak lemig, zeer fijn zand,
zwak tot matig roestig
Geelbruin, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand, zwak
tot matig roestig
Geel, gebleekt, uiterst humusarm, zwak lemig, zeer fijn
zand, zwak tot matig roestig

(veldk.no,. 1 1 8 5 boorpunt ll)
0 - 55 oro
55 - 65 cm
65 - 80 cm
80 - 95
95 - IO5 cm
105- 120 cm

Grijs, zwartbruin, zwak humeus, zwak lemig, zeer fijn
zand
Bruin, zwak humeus, zwak lemig, zeer fijn zand, zwakke
fossiele roest
Geelgrijs, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand, zwakke
tot matige roest
Geelgrijs, uiterst humusarm,, zwak lemig, matig tot zeer
fijn zand, matige roest
Geelgrijs, humusarm, zwak lemig, matig tot zeer fijn
zand, zwakke tot matige roest
Grijswit, humusarm, zwak lemig, matig tot zeer fijn
zand, zwakke tot matige roest

Ty£_e_E3. ( veldk. no. 1 1 1 5 boorpunt
0 - 55 en
55 - 70 cm
70 - 85 cm
85- 100 cm
100- 120 cm

81)

Zwartbruin, zwak humeus, sterk lemig^i zeer fijn zand
Zwartbruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand,
zwakke roest
Geel, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand, zwakke
roest
Geelgrijs, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand, zwakke
tot matige roest
Grijswit, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand, ster
ke roest

Ty£ e _E^ (veldk.no.56; boorpunt 4)
0 - 50 ei
50 - 65 cm
65 - 75 cm
75 - 95 cm
95- 110 cm
110-120 cm

Zwart, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand
Zwartbruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand
Geelbruin, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand,zwak
roestig
Oranjegeel, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand,egaal
matig roestig
Geel, uiterst humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand,
egaal matig roestig
Geelwit, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand, zwak
tot matig roestig
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_Tj5 r E. e _E_b2_ (veldk.no«39 5 boorpunt 137 )
0 - 55 om
55 - 70 cm
70 - lOO cm
100- 120 om

Bruin, zwak humeus, zwak lemig, zeer fijn zand
Grijsbruin, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand
Grijsbruin, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand, zwak
roestig
Grijsgebleekt, uiterst humusarm, zwak lemig, zeer fijn
zandj zwak roestig

Type Eb^ (veldk. no. 39? boorpunt 165)
0 - 60 cm
60 - 75 om
75 - 90 cm
90 - 120 cm

Bruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand
Donkerbruin, humusarm (B-laag) sterk lemig, zeer fijn
zand, zwakke roest
Bruin gebleekt, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand,
zwakke roest
Grijsgebleekt, uiterst humusarm, sterk lemig, zeer fijn
zand, matige roest

T^e_Edl_ ( veldk. no« 75? boorpunt 82)
0 - 50 cm
50 - 60 cm
60 - 70 cm
70 - 90 cm
90 - 115 cm
115 - 120 cm

Grijszwart, zwak humeus, zwak lemig, zeer
tig fijn zand
Grijszwart, zwak humeus, niet lemig, zeer
tig fijn zand
Grijsbruin, zwak humeus, niet lemig, zeer
tig fijn zand
Grijsbruin, zwak humeus, niet lemig, zeer
tig fijn zand, zwak roestig
Bruingrijs, zwak humeus, niet lemig, zeer
tig fijn zand, roestig
Geel, humusarm, niet lemig, zeer fijn tot
zand, roestig

fijn tot mafijn tot mafijn tot mafijn tot mafijn tot mamatig fijn

T^e_Ed2 (veldk. no. 49 5 boorpunt 103)
0 - 60 cm
60 - 90 cm
90 - 100 cm
lOO-llO cm
110-120 cm

Zwart, zwak humeus, zwak lemig, zeer fijn zand
Zwart, zwak humeus, zwak lemig, zeer fijn zand, zwak
roestig
Bruingeel, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand, zwak
tot matig roestig
Bruingeel, uiterst humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand*
zwak tot matig roestig
Geel gebleekt, uiterst humusarm, zwak lemig, zeer fijn
zand, zwak tot matig roestig

T^e_Ed3. (veldk» noo 42j boorpunt 95)
O- 6 0 cm
60 - 85 cm
85-IO5 cm
105- 120 cm

Zwart, zwak humeus,sterk lemig, zeer fijn zand
Zwartbruin, zwak humeus,sterk lemig, zeer fijn zand,
zwak roestig
Bruingeel, humusarm,sterk lemig, zeer fijn zand, zwak
roestig
Geel, uiterst humusarm, zwak lemig, matig fijn zand,
zwak tot matig roestig
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T^.e_Ed3. ( veldkc

0 - 70 cm
70 - 95 cm
95-110 cm
110-120 cm

no. ill} boorpunt 26)

Zwartbruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand
Grijs, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand, zwak
roestig
Geelgrijs, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand, zwak
tot matig roestig
Grijswit, uiterst humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand,
zwak tot matig roestig

Ty£_e_cZ0 (veldk. noc 52j boorpunt 9l)
0 - 35 °m
35 - 45 °m
45 - 50 cm
50 - 70 cm
70 - 90 cm
90- 120 cm

Zwartbruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand
Zwartbruin, zwak hujjieus, sterk lemig, zeer fijn zand,
zwak fossiel roestig
Geelgrijs, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand
Geelbruingrijs, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand
(A + B + C), zwak roestig
Grijswitte, uiterst humusarme, sterk zandige leem, ma
tig roestig
Grijswitte, uiterst humusarme leem, matig roestig

Type cZl (veldk. no,82} boorpunt 30)
0
48
50
70

-

48
50
70
90

cm
cm
cm
cm

f0 - 110 cm
110- 120 cm

Zwart, zwak humeus, zeer fijn zand
Geel, humusarm, zeer fijn zand, zwak roestig
Geel humusarm, zeer fijn zand, zwak tot matig roestig
Geel gebleekt, uiterst humusarm, matig fijn tot zeer
fijn zand, zwak tot matig roestig
Geel gebleekt, uiterst humusarm, matig fijn tot zeer
fijn zand, matig roestig
Grijs gebleekt, uiterst humusarm, grof tot matig fijn
zand, zwak roestig

^T£e_cZ2 (veldk. no. 39 ? boorpunt 38)
0 - 50 cm
50 - 90 cm
90- 120 cm

Zwartbruin, zwak humeus, zwak lemig, zeer fijn zand
Bruingeel, humusarm, zwak lemig zeer fijn giand, zwak
roestig
Gebleekt, uiterst humusarm, zwak lemig, matig fijn
zand

PJ-1 (veldk.no.715 boorpunt 79)

0 - 40 cm
40 - 55 cm
55 - 70 cm
70 - 85 cm
8 5 - 120 cm

Zwartbruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand
Geelgrijs, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand
Geelgrijs, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand, zwak
tot matig roestig
Geelwit, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand, matig
roestig
Grijswitte, uiterst humusarme leem, zwak tot matig
roestig

t
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Tyj)_e_ZO ( veldk. no, 38 ? boorpunt 114 )
0 - 45 c "i
45 - 50 cm
50 - 65 cm
65 - 75
75 - 90

cm

90 - 120 cm

Bruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand
Geelbruin, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand, ge
mengde A+ C-laag
Geelbruin, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand, ge
mengde A + C-laag, zwak roestig
Zwartgrijsbruin, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand 5
gemengde A + B-laag
Grijswit, uiterst humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand,
zwak tot matig roestig
Grijswit, uiterst humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand,
matig roestig

Tjrg.e_Z_2 (veldk.no.62$ boorpunt 26/27)
0 - 30 cm
30 - 55
55 - 90 cm
90 - 100 cm
100-120 cm

Lichtbruin, zwak humeus, zwak lemig, zeer fijn zand
Geel, humusarm, zwak lemig, zeer fijn tot matig fijn
zand
Grijswit gebleekt, humusarm, zwak lemig, zeer fijn tot
matig fijn zand, matig roestig
Grijswit, humusarm, zwak lemig, zeer fijn tot matig
fijn zand, sterk roestig
Grijze, humusarme leem, zeer fijn zand, roestig

3QD e _?Ci (veldk. no. 801 boorpunt 64)
0 - 40 cm
40 - 100 cm
100-120 cm
51yE e _-®£§_ (

Bruin, zwak humeus, matig fijn tot zeer fijn zand
Bruinzwart, zwak humeus, matig fijn tot zeer fijn zand,
zwak roestig
Geel gebleekt, uiterst humusarm, matig fijn tot zeer
fijn zand, zwak tot matig roestig

ve ldk. no. 80,

0 - 35
35 - 45 cm
45 - 65 cm
65 - 80 cm
80-120 cm

boorpunt 58)

Bruinzwart, zwak humeus, zwak lemig, zeer fijn zand
Bruinzwart, zwak humeus, zwak lemig, zeer fijn zand,
zwak roestig
Zwartbruin, zwak humeus, zwak lemig, zeer fijn zand,
zwak roestig
Geel, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand, matig tot
sterk roestig
Geel gebleekt, uiterst humusarm, matig tot zeer fijn
zand, matig roestig

Ty£e_EG2_(veldk.no„58 5 boorpunt 131)
0 — 35
35 - 65 cm
65 - 100 cm
100 - 120 cm

Zwart, zwak humeus, zwak lemig, zeer fijn zand
Bruinzwart, zwak humeus, zwak lemig, zeer fijn zand,
zwak roestig
Geel, uiterst humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand,
zwak tot matig roestig
Gebleekt, uiterst humusarm, zwak lemig, matig fijn
zand, zwak roestig
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T^e_EG_3. ( veldk. no, 2lj boorpunt 53)
0 - 60 cm
60-100 cm
100-120 cm

Zwarte zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand, zwak
roestig
Geel, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand, sterk roes
tig
Geel gebleekt, uiterst humusarm, zwak lemig, zeer fijn
x
zand, matig roestig

(veldk.no.1071 boorpunt 75)
0 -• 40 cm
40 -• 60 cm
60 -• 80 cm
80- 95 cm
95- 120 cm

Zwartbruin, humeus, sterk lemig, zeer fijn zand
Zwartbruin, humeus, sterk lemig, zeer fijn zand, zwak
roestig
Zwartbruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand,
zwak tot matig roestig
Grijswitte, uiterst humusarme, sterk zandige leem 5
zwak tot matig roestig
Grijswitte, uiterst humusarme leem, matig roestig

Tyj2.e_EGb3_ (veldk.no c 39» boorpunt 125)
0 - 40 cm
40 - 50 cm
50 - 70 cm
70 - 80 cm
80 - 90 cm
90 - 120 cm

Bruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand
Bruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand, zwak
roestig
Grijsbruin, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand,
zwak tot matig roestig
Grijze, uiterst humusarme leem, zwak tot matig roestig
Grijs, gebleekte, uiterst humusarme leem, zwak roestig
Grijs gebleekt, uiterst humusarm, sterk lemig, zeer
fijn zand, zwak tot matig roestig

_Ty£e_cG0 (veldk«no.105 boorpunt 92)
0 - 45 cm
45 - 80 cm
80 - 100 cm
100-120 cm

Zwartbruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand,
zwak roestig, verwerkt
Geel gebleekt, uiterst humusarm, zwak lemig, zeer fijn
zand, zwak tot matig roestig
Grijswit gebleekt, uiterst humusarm, zwak lemig, matig
fijn zand, zwak roestig
Vuilgrijs gebleekt, uiterst humusarm, zwak lemig,matig
fijn zand, zwak roestig

^E.e_cG0_ ( veldk. no. 88 5 boorpunt 65)
0 - 4 0 cm
40 - 50 cm
50 - 80 cm
80 - 100 cm
100- 120 cm

Grijsbruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer f i j n zand,)
zwak roestig
)
Geelgrijs, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand, ma-4 ro
tig roestig
)£
Zwartwit, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand, ma- ) $
tig roestig
)
Zwartwit, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand, )
matig roestig
)
Grijswit, uiterst humusarm, sterk lemig, zeer fijn
zand
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Ty£ e _cG_l (veldk.no.765 boorpunt 13)
0 - 40 cm
40 - 80 cm
80-120 cm

Zwartbruin, zwak humeus, zwak lemig, zeer fijn zand,
zwak roestig
Geel, uiterst humusarm, zeer fijn zand, zwak tot matig
roestig
Geel gebleekt, uiterst humusarm, zeer fijn zand, zwak
roestig

T^e_cG2 ( veldko no. 73? boorpunt 65)
0 - 40 cm
40 - 80 cm
80 - 100 cm
100- 120 cm

Zwart, zwak humeus, zwak lemig, zeer fijn zand
Bruingrijs, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand, zwak
tot matig roestig
Zwartgrijs, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand, zwak
roestig
Grijs gebleekt, uiterst humusarm, matig fijn zand, zwak
roestig

T^e_cG2 (veldk. noc4lj boorpunt 98)
0 - 45
4 5 - 55 cm
55 - 70 cm
70 - 120 cm

Zwartbruin, zwak humeus, zwak lentigo zeer fijn zand
Gebleekt, uiterst humusarm, zwak lemig,, zeer fijn zand,
zwak roestig
Gebleekt, uiterst humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand,
matig roestig
Lichtgrijze, uiterst humusarme leem, zwak tot matig
roestig

Type CG3 (veldk.no.74? boorpunt 24)
0 - 30
30 - 45

cra

45 - 80 cm
80 - 100 cm
100 - 120 cm

Zwart, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand
Bruinzwart, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand,
zwak roestig
Geelgrijs, uiterst humusarm, sterk lemig, zeer fijn
zand, zwak tot matig roestig
Grijs gebleekt, uiterst humusarm, zwak lemig, zeer fijn
zand, zwak tot matig roestig
Grijs gebleekt, uiterst humusarm, zeer fijn zand, zwak
roestig

ÏJy£.e_cG3. (veldk. no-107$ boorpunt 20)
0 - 30 cm
30 - 47 cm
47 - 65 cm
65 - 80 cm
80 - 95
95- 120 cm

Zwartbruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand
Grijsbruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand,
zwak roestig
Grijswit, uiterst humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand,
zwak roestig
Grijswitte, uiterst humusarme, sterk zandige leem, ma
tig roestig
Grijswitte, uiterst humusarme leem, matig roestig
Grijswit, uiterst humusarm, sterk lemig, matig fijn
zand, matig roestig
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TyE. e _°£b3. (veldk.no.88| boorpunt 18)
0 - 40 cru
40 - 60 cm
60-85 cm
85- 105 om
105- 120 cm

Bruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand
Geelbruin, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand, zwak
tot matig roestig
Grijswit, uiterst humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand,
zwak roestig
Grijswit, uiterst humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand,
zwak tot matig roestig
Grijswit, uiterst humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand,
zwak roestig

Ty£_e_G0 (veldk. no, 82j boorpunt 5l)
0 - 10 cm
10 - 30

cm

30 - 70 cm
70 - 80 cm
80- 120 cm

Bruinzwart, humeus, zwak lemig, zeer fijn zand, zwak )
roestig
) .
\ S
Bruinzwart, zwak humeus, zwak lemig, zeer fijn zand, )©
zwak roestig
)K
Geelgrijs, uiterst humusarm, zeer fijn zand, zwak roes-) 4
tig
SS
Zwart, humeus, zeer fijn zand, zwak roestig
)
Grijs gebleekt, uiterst humusarm, matig fijn tot zeer
fijn zand, zwak roestig

Ty]3e_GO (veldk.no.70| boorpunt 34)
0 - 3 5 cm
35 - 60 cm
60 - 75 °m
75- 120 cm

Zwartbruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer f i j n zand
Zwartbruin, humusarm (A+B+C), sterk lemig, zeer fijn)
zand, zwak tot matig roestig
)
Geelgrijze, uiterst humusarme, sterk zandige leem,
)
zwak tot matig roestig
)
Geelgrijze, uiterst humusarme leem, zwak tot matig
roestig

Ty]3e_G_l ( veldk, no. 77 ? boorpunt 61)
0 - 30 cm
30 - 55 cm
55 - 85 cm
85- 110 cm
110- 120 cm

Bruinzwart, zwak humeus, zwak lemig, zeer fijn zand
Bruingrijs, humusarm, zeer fijn zand, matig roestig
Grijs gebleekt, uiterst humusarm, matig fijn tot zeer
fijn zand, zwak tot matig roestig
Grijs gebleekt, uiterst humusarm, matig fijn tot zeer
fijn zand, egaal sterk roestig
Grijs gebleekt, uiterst humusarm, matig fijn tot zeer
fijn zand, zwak tot matig roestig

cm

1

30

cm

0

0

1
lu
0

Tjr£e_G2 ( veldk. no. 771 boorpunt 21 )

40 - 55 cm
55 - 70 cm
70 - 90 cm
90 - 120 cm

Geelbruin, zwak humeus,
zwak roestig
Geel, uiterst humusarm,
roestig
Geel, uiterst humusarm,
matig roestig
Grijs gebleekt, uiterst
tot matig roestig
Grijs gebleekt, uiterst
roestig
Grijs gebleekt, uiterst
reduceerd

zwak lemig, zeer fijn zand,
zeer fijn zand, zwak tot matig
zwak lemig, zeer fijn zand,
humusarm, zeer fijn zand, zwak
humusarm, zeer fijn zand, zwak
humusarm, zeer fijn zand, ge-

ro
t,
$
^
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_Ty£e_G_2 ( veldk. no. 54» boorpunt 27)
0 - 35 cm
35 - 50 cm
50 - 85 cm
85- 120 cm

Bruin, zwak humeus, zwak lemig, zeer fijn zand
Grijsbruin, hurnusarm,. zwak lemig, zeer fijn zand, zwak
tot matig roestig
Geel gebleekt, uiterst humusarm, zwak lemig, zeer fijn
zand, zwak tot matig roestig
Geel gebleekt, uiterst humusarm, zwak lemig, matig fijn
zand, matig roestig

T^£e_G3_ ( veldk. no. 2l| boorpunt 68)
0 - 30 cm
30 - 80 cm
80- 120 cm

Zwartbruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand,
zwak tot matig roestig
Grijze, humusarme leem, matig roestig
Grijs gebleekt, uiterst humusarm, zwak lemig, zeer fijn
zand

Ty£e_G-3. (veldk. no, 70| boorpunt 2l)
0 - 30 cm
30
40 cm
40 - 60 cm
60 - 80 cm
80-120 cm

Zwartbruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand '
Geelbruin, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand, sterk
roestig + ijzerconcr»
Geelwit, uiterst humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand,
matig roestig
Grijswit, uiterst humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand,
matig roestig
Grijswitte, uiterst humusarme leem, matig roestig

Type Gb3 ( veldk.no.^7 S boorpunt 103)
0 - 30 cm
30 - 55 cw
55 - 70 cm
70 - 90 cm
90 - 120 cm

Bruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand, zwak
roestig
Witbruin, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand, zwak
roestig
Grijswit, uiterst humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand,
zwak tot matig roestig
Grijswitte, uiterst humusarme zandige leem, zwak tot
matig roestig
Grijswitte, uiterst humusarme leem, matig roestig

Ty]3e_vG ( veldk. no. 81$ boorpunt 133)
0 - 20 cm
20 - 50 cm
50 - 120 cm

Donkerbruin, humeus, sterk lemig, zeer fijn zand, zwak
tot matig roestig
Donkerbruine, venige leem
Geelgrijs gebleekte, venige leem, vermengd met matig fijn
zand

Ty £ e_cHn0 (veldk.no.535 boorpunt 109)
0 - 40 cm
40 - 55 cm
55 - 75 cm
75 - 85 cm
85 - 120 cm

Bruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand (opge-,
bracht), matig fossiel roestig
Zwart, sterk humeus, sterk lemig, zeer fijn zand (Al),
zwak roestig
Bruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand (B kazig), zwak roestig
Lichtbruin, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand,zwak
tot matig roestig
Grijze, humusarme leem, zwak tot matig roestig
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T^£ e _cHni (veldk. no. 79? boorpunt 54)
0 - 40 cm
40 - 50 cm
50 - 80 cm
80- 105 cm
105- 120 cm

Bruin, zwak humeus, zeer fijn zand
Geelbruin, humusarm, ?.eer fijn zand (A+ B+ C), zwak
roestig
Geelbruin, uiterst humusarm, zeer fijn zand, zwak tot
matig roestig
Geel, uiterst humusarm, zeer fijn zand, zwak roestig
Geel gebleekt, uiterst humusarm, zeer fijn zand

Ty£ e _cHn2 (veldk*no.23» boorpunt 27)
0 - 4 0 cm
40 - 55 cm
55 - ^5 cm
65 - 80 cm
80- 100 cm
lOO- 120 cm

Zwartbruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer f i j n zand,
zwak roestig
Donkerbruin, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand,
zwak roestig
Bleekbruin, uiterst humusarm, zwak lemig, zeer fijn
zand, zwak roestig
Grijs, uiterst humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand,
zwak roestig
Grijs gebleekte, uiterst humusarme, sterk zandige leem..
Grijs gebleekt, uiterst humusarm, sterk lemig, zeer fijn
zand

Iy£ e _ G I n l (veldk. no. 87f boorpunt 104)
0 - 35 cm
35 - 40 cm
40 - 45 cm
45 - 60 cm
60- 120 cm

Zwartbruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand
Bruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand, zwak
roestig
Geelbruin, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand, zwak
tot matig roestig
Geelgrijs, uiterst humusarm, sterk lemig, zeer fijn
zand, zwak tot matig roestig
Grijswit, uiterst humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand,
matig roestig

Ty£e_Hn0 (veldk.no.19| boorpunt 117)
0 - 65 cm
65 - 120 cm

Geelbruin, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand (A+ B+
C), zwak roestig
Geel gebleekt, uiterst humusarm, zwak lemig, zeer fijn
zand, zwak tot matig roestig

T^e_Hn0 ( veldk. no. 875 boorpunt 127)
0 - 30 cm
30 - 45 cm
45 - 60 cm
60 - 70 cm
70 - 90 cm
90- 120 cm

Bruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand A+ B
Geelbruin, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand, zwak
roestig B+ C
Geel, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand, zwak tot
matig roestig
Grijswit, uiterst humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand,
matig roestig
Grijswitte, uiterst humusarme, sterk zandige leem, ma
tig roestig
Grijswit, uiterst humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand,
matig roestig
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Ty]De_Hnl ( veldk. no„ 17 \ boorpunt 35)
0 - 15
15 - 30
30 - 35
35 - 120

cm
oni
cm
cm

Grijsviolet, humusarm, zeer fijn zand
Roodbruin, humusarm, zeer fijn zand
Geelbruin, humusarm, zeer fijn zand
Geel, uiterst humusarm, zeer fijn zand, zwak roestig

^£ e _Hn2 ( veldko no» 24? boorpunt 23)
0 - 20 cm
20 - 60 cm
0

1

KC

60

cm

90 - 120 cm

Zwart, humeus, zwak lemig, zeer fijn zand, zwak roestig
Donkerbruin, zwak humeus, zwak lemig;, zeer fijn zand
(B2-laag), zwak roestig
Bleekbruin, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand (Blaag), zwak roestig
Bruin gebleekt, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand
(B-laag), zwak roestig

Ty£e_Hn3. (veldk*no„87f boorpunt 86)
0 - 20 cm
20 - 35 cm
35 - 65 cm
65 - 80 cm
80 - 85 cm
85 - 105 cm
105 - 120 cm

Grijszwartbruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn
zand
Grijszwartbruin, zwak humeus, sterk lemig,, zeer fijn
zand, zwak roestig
Roodbruin, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand, zwak
roestig
Bruin, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand, zwak roes'
tig
Lichtbruin, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand,
zwak roestig
Grijswitte, uiterst humusarme, sterk zandige leem,
zwak tot matig roestig
Grijswitte, uiterst humusarme leem, zwak tot matig
roestig

T^e_cH0 (veldk-no. 78| boorpunt 16)
0 - 30 cm
30 - 40 cm
40 - 60 cm
60 - 120 era

Zwartbruin, zwak humeus, gwak lemig, zeer fijn zand,
(A + B gemengd)
Zwartbruin, zwak humeus, zwak lemig, zeer fijn zand,
zwak, fossi.ol roestig
Geelbruin, humusarm, zeer fijn zand, zwak fossiel
roestig
Geel gebleekt, uiterst humusarm, zeer fijn zand, zwak
tot matig roestig

Ty£e_ cHO (veldk,no.625 boorpunt 6)
0 - 40 cm
40 - 60 cm
0

KC

60 -

cm

90- 120 cm

Bruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand., A +
rest B-laag
Geel, uiterst humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand,
matig fossiel roestig
Geel gebleekt, uiterst humusarm, zwak lemig, matig tot
fijn zand, matig roestig
Grijswit, uiterst humusarm, zwak lemig, matig tot zeer
fijn zand, zwak roestig
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(veldkono«73> boorpunt 28)
0 - 40 cm
40 - 50 cm
50 - 70 cm
70- 120 cm

Zwart, zwak humeus, zwak lemig, zeer fijn zand
Geelbruin,, humusarm, zeer fijn zand (zwakke B-laag),
zwak fossiel roestig
Geel, uiterst humusarm, zeer fijn zand, zwak roestig
Geel gebleekt, uiterst humusarm, matig tot zeer fijn
zand, zwak roestig

T^£e_cH2 (veldk, no.39? boorpunt 49)
0 - 50 cm
50 - 75 cm
75 - 90 cm
90-120 cm

Zwartbruin, zwak humeus, zwak lemig, zeer fijn zand
Donkerbruin, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand
(B2-laag), zwak roestig
Bruin, humusarm, matig tot zeer fijn zand, verkit ijzeroer, zwak tot matig roestig
Grijze, uiterst humusarme leem, matig roestig

Ty]De_cH3. ( veldk. no. 52 J boorpunt 46)
0 - 30 cm
30 - 40 cm
40 - 50 cm
50 - 60 cm
60 - 70 cm
70 - 85 cm
85-120 cm

Grijszwartbruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn
zand
Grijsviolet, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand,
loodzand
Boodbruin, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand, Blaag
Roodbruin, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand, vas
te laag
Geelgrijs, uiterst humusarm, sterk lemig, zeer fijn
zand, zwak roestig
Geelgrijze, uiterst humusarme, sterk zandige leem,
zwak roestig
Grijswitte, uiterst humusarme leem, zwak tot matig
roestig

Ty]3e_H0 (veldk.no.76$ boorpunt 6l)
0 - 20 om
20 - 6 0 cm
60 - 80 cm
80 - 100 cm
100- 120 cm

Grijsbruingeel, humusarm, zeœr fijn zand
Grijsbruingeel, humusarm;, zeer fijn zand, A+B+C ge
mengd
Geel uiterst humusarm, zeer fijn zand
Grijswit, uiterst humusarm, zeer fijn zand
Grijswit, uiterst humusarm, zeer fijn zand, zwak roes
tig

H£ (veldk. no.62j boorpunt 15)
0 - 40 cm
40 - 60 cm
60- 100 cm
lOO - 120 cm

Geelbruin, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand A + B + C
Geelwit, uiterst humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand,
zwak fossiel roestig
Geelwit, humusarm, zeer fijn zand, zwak tot matig
roestig
Geelwit gebleekt, humusarm, sterk lemig, zeer fijn
zand, zwak roestig
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T^e_ïïl (veldk. no. 64 5 boorpunt 47)
0 - lO om
10 - 35 om
35 - 65 cm
65 - 70 °m
70 - 120 cm

Grijs, humeus, zwak lemig, zeer fijn zand, bosstrooisel
Grijs, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand, loodzand
Grijsblauw, humeus, zwak lemig, zeer fijn zand, (B2h)
zwak roestig
Grijsblauw, humusarm, zeer fijn zand, (B+C gemengd)
zwak tot matig roestig
Gebleekt, uiterst humusarm, zeer fijn zand, zwak tot
matig roestig

Tyj3e_A0 (veldk-no. 74$ boorpunt 179)
0 - 10 cm
10 - 50
50 - 60
60 - 90
90 - 110

cm
cm
cm
cm

110-120 cm

Grijs, zwak humeus, zwak lemig, zeer fijn zand, ver
werkt
Geel, uiterst humusarm, zeer fijn zand, verwerkt
Geel, uiterst humusarm, zeer fijn zand, zwak roestig
Bruingrijs, humusarm, zeer fijn zand, zwak roestig
Geel gebleekt, uiterst humusarm, zeer fijn zand, zwak
tot matig roestig
Wit gebleekt, uiterst humusarm, zeer fijn zand, zwak
roestig

Ty]2.e_Al ( veldk. no. 171 boorpunt ll)
0 - 35
35 - 45
45 - 55
55 - 60
60 - 70
70 - 75
75- 100
lOO - 120

°m
°m
cm

cm
cm
cm
cm
cm

Geel, uiterst humusarm, zeer fijn zand, stuifzand
Donkergrijs, uiterst humusarm, zeer fijn zand, Al
Grijs, uiterst humusarm, zeer fijn zand, A2
Zwart, zwak humeus, zeer fijn zand, B2
Bruin, humusarm, zeer fijn zand, B2
Lichtbruin, humusarm, zeer fijn zand, B, C
Lichtbruin, humusarm, zeer fijn zand, G
Gebleekt, uiterst humusarm, zeer fijn zand, zwak roes
tig

£y"E e _A2. (veldk, no. 21} boorpunt 9)
0 - 40 cm
40 - 60 cm
60 - 75 era
75- 100 cm
100 - 120 cm

Bruingrijs, uiterst humusarm, zwak lemig, matig tot
zeer fijn zand
Bruingrijs, uiterst humusarm, zwak lemig, matig tot
zeer fijn zand, zwak roestig
Zwart, zwak humeus, zwak lemig, matig tot zeer fijn
zand, zwak roestig
Donkerbruin, humusarm,matig fijn zand, (B2), zwak roestig
Bruin, humusarm, zwak lemig, matig zand, zwak roestig

Ty£ e _Asl (veldk.no,21; boorpunt 5)
0 - 50 cm
50 - 120 cm

Bruingrijs, uiterst humusarm, zwak lemig, matig tot
zeer fijn zand
Vuilgeel, uiterst humusarm, zwak lemig, matig tot zeer
fijn zand, zwak roestig
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Ty£ e _As2 ( veldk. no» 21$ boorpunt 15)
0 - 35 cm
35 ~ 60 cm
60-120 cm

Bruingrijs, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand
Vuilbruingrijs? humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand,
zwak roestig
Gebleekt, uiterst humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand,
(C-laag), zwak tot matig roestig

_Ty25 e _sH (veldkc no„ 24; boorpunt 24)
0 - 60 cm
60 - 75
75 - 110 cm
110-120 cm

Geel, uiterst humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand,
stuifzand, met humeuze bandjes
Geelbruin, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand, A+ B +
G
Bleekbruin, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand
Geel gebleekt, uiterst humusarm, zwak lemig, zeer fijn
zand, zwak roestig

T^£e_AG0_(veldk.no.I2f boorpunt 18)
0 - 35
35 - 50 cm
50 - 100 cm
100-120 cm

Bruingeel, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand
Roodbruin, oerlaag, sterk roestig
Geel gebleekt, uiterst humusarm, zeer fijn zand, zwak
roestig
Geel gebleekt, uiterst humusarm, zeer fijn zand, egaal
matig roestig

_27£. e _AG_l (veldk. no. 631 boorpunt 3)
0 - 15 cm
15 - 120 cm

Geelbruin, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand, zwak
roestig
Geelgrijs, uiterst humusarm, matig fijn tot zeer fijn
zand, zwak roestig

TyE.e_AG2 (veldk. 110.4O5 boorpunt 42)
0 - 30

om

30 - 70 cm
70 - 80 cm
80- 120 cm

Bruin, humusarm, zwak lemig, matig fijn tot zeer fijn
zand
Bruingeel, humusarm, zwak lemig, matig fijn tot zeer
fijn zand, zwak roestig
Grijze, uiterst humusarme leem, zwak tot matig roestig
Grijze gebleekte, humusarme leem, zwak tot matig roes
tig

^yï.e_AG3, ( veldk. no. 88 5 boorpunt 25)
0 - 35 cm
35 - 60 cm
60 - 80 cm
80-120 cm

Geelbruin, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand
Geelgrijs, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand, zwak
tot'matig roestig
Zwartgrijs, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand,
(A+C), zwak tot matig roestig
Grijswit, uiterst humusarm, sterk lemig, zeer fijn
zand, matig roestig
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T^e_Bl ( veldk* no, 631 boorpunt 35)
0 - 25 cm
25 - 80 era
80- 120 om

Zwartbruin, zwak humeus, zeer fijn zand
Vuilgrijs, uiterst humusarm, matig tot zeer fijn zand,
wortel-roest
Grijs, uiterst humusarm, matig tot zeer fijn zand, re
ductie

5^ e _®2. ( veldk. no. 175 boorpunt 52)
0 - 35 cm
35 - 40 cm
40 - 90
90 - 100 cm

Zwartbruin, zwak humeus, zwak lemig, zeer fijn zand
Geelbruin, zwak humeus, zwak lemig, zeer fijn zand
Geelbruin, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand
Gebleekt, uiterst humusarm, zwak lemig ; zeer fijn zand

(veldk.no.50 £ boorpunt 79)
0 - 25 om
25 - 50 cm
50 - 80 cm
80- 120 cm

Zwart, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand, roes
tig
Grijsbruin, zwak humeus, sterk lemig, zeer fijn zand,
roestig
Wit gebleekt, humusarm, zwak lemig, fijn zand, roestloos
Gebleekt, humusarm, zwak lemig, zeer fijn tot matig
fijn zand, roestloos

T^]3e_zLa ( veldk. no. 321 boorpunt 125)
0 - 25 cm
25 - ©0 cm
80- 120 cm

Bruinzwarte, zwak humeuze leem
Grijs, uiterst humusarm, matig fijn tot zeer fijn zand,
zwak roestig
Grijs, uiterst humusarm, zeer fijn zand, zwak roestig

Ty£ e _zLb (veldk.noc74; boorpunt 83)
0 - 30 cm
30 - 50 cm
50 - 70 cm
70 - 120 cm

Bruine, humeuze, sterk zandige leem, zwak tot matig
roestig
Bruine, venige leem
Bruingrijze, humeuze, sterk zandige leem, zwak tot ma-'
tig roestig
Grijsblauw, uiterst humusarm, sterk lemig, matig fijn
tot zeer fijn zand, reductie

Ty£e_zLc_(veldk.no.64; boorpunt 74)
0 - 30 cm
30 - 35 cm
35 - 120 cm

Grijsbruine, humeuze leem, zwak tot matig roestig
Gebleekt witte, humeuze leem, zwak roestig
Grijsbruine, humeuze leem, zwak tot matig roestig

T.y£_e_vzl^a (veldk. no. 26^ boorpunt 176)
0 - 30
30 - 40
40 - 55
55- 120

cm
cm
cm
cm

Bruin veen, iets slibhoudeod
Bruine, venige leem
Grijs gebleekte, venige leem
Grijs, humusarm, zwak lemig, matig zeer fijn zand,met
organische resten

I
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T^e_vzLb (veldk.no. 4 7 J boorpunt 84)
0 - 30

Grn

30 - 40 cm
40- 120 cm

Bruine, venige;, sterk zandige leem, zwak tot matig roes
tig
Bruine venige leem
Bruin veen, met leem

TyE. e _LJb (veldk.no.112$ boorpunt 4 9 )
0 -

5 cm

5 - 30 cm
30 - 50 cm
50 - 65 cm
65 - 85 cm
85-IO5 cm
105-120 cm

Bruinzwarte, humeuze, sterk zandige leem, A-laag van het
bosstrooisel
Lichtbruine, humusarme, sterk zandige leem
Lichtbruine, humusariTE, sterk zandige leem, zwak roestig
Grijswitte,uiterst humusarme, sterk zandige leem, zwak
tot matig roestig
Grij switte,uiterst humusarms, sterk zandige leem, matig
roestig
Grijswit, uiterst humusarm, sterk lemig., zeer fijn
zand, sterk roestig
Grijswit, uiterst humusarm, sterk lemig, zeer fijn
zand, zeer sterk roestig

Ty£e_Lc_ (veldk. no. 113? boorpunt 23)
0 - 25 cm
25 - 55
55 - 85 cm
85- 120 cm

Grijsbruine, zwak humeuza leem, zwak roestig
Donkergrijze, uiterst humusarme leem, matig roestig
Grijswitte, uiterst humusarme leem, sterk roestig
Grijswitte, uiterst humusarme leem, matig roestig

T^£e_Vb (veldk.no.32? boorpunt lOO)
0 - 20
20 - 40
40 - 50
50 - 70
70-100

cm
cm
cm
cm
cm

100- 120 cm

Bruin veen, slibhoudend
Veen
Bruine, venige leem
Bruin veen
Grijs, humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand, reductie
en veenresten
Grijs, humusarm, zwak lemig, zeer fijn zand, reductie
en veenresten

T3Q3e_Vc_ ( veldk. no. 32? boorpunt 104)
0 - 20
20 - 40
40 - 50
50 - 80
80 - 90
90 - 120

cm
cm
cm
cm
cm
cm

Bruin veen, slibhoudend
Bruin veen
Grijze, venige, sterk zandige leem
Bruin veen
Grijsbruine, venige leem
Grijs, uiterst humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand,
reductie.
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Verklaring der gebruikte afkortingen en codering
in het boorregister (bijlage 12) van de kartering
"Essche Stroom"

Boornummers letter der veldkaart met profielnummer
Karteerder s initialen
Bodemgebruik; Gr = Grasland5 Bg = Boomgaard5 Bw = Bouwland? Tg =
Tuingrond
Kolom; diepte onder maaiveld; Diepte der lagen in cm
Kolom; <50 mug het gehalte kleiner dan 50 mu (leem) in klassen (ge
schat).
(l)
1
11
L
K

=
=
=
=
=
=

Kolom; zand; Symbool

niet lemig
zwak lemig
sterk lemig
sterk zandige leem
lössleem
beekleem

<10$ leem
10 - l7-g-$ leem
l7o-- 32§"i° leem
3^2 _ 50$ leem
>32"!"$ leem
>3 2-^-FO leem

Mediaan fractie
90 mu

Benaming

1

50 -

uiterst fijn zand

2

90 - 150 mu

zeer

"

"

3

150 - 210 mu

matig

"

"

4

210 - 300 mu

matig

grof

5

300 - 420 mu

grof zand

zand

Koloms humus; het humusgehalte is in procenten geschat
Kolom; roest; de hoeveelheid aanwezige roest is visueel geschat aan
de hand van aanwezige roestvlekken en roestvlammen.
- = geen zichtbare roest
1 = weinig roest
2 = matig veel roest
3 = veel roest
4 = zeer veel roest.
In de gevallen dat het ijzer ook in de vorm van concreties voorkomt,, is dit opgenomen in de kolom opmer
kingen.
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Kolom; kleur s

br.

bruin

br. zw.

bruinzwart

zw.br»

zwartbruin

br.gl.

bruingeel

geel br»

geelbruin

rood br«

roodbruin

vaal br.

vaal bruin

iets gebl.

iets gebleekt

br.gebl.

bruin gebleekt

br. bl »

bruin bleek

bi*br

bleek bruin

ei. br.

donkerbruin

d. br. gr.

donkerbruingrijs

gebl.

gebleekt

li.gr.

lichtgrijs

gr„

grijs

d. gr.

donkergrijs

gr.geel

grijsgeel

zw.gr.

zwartgrijs

gr.groen

grijsgroen

gr.blauw

grij sblauw

gr » bl.

grijsblauw

vaal gr.

vaal grijs

grauw

grauw

grauw gr.

grauw grijs

gr. zw.

grij szwart

zw,

zwart

gebl. wit

gebleekt wit

gr.br.

grijsbruin

vuil gr.

vuil grijs

gl.

geel

gl.gr.

geelgrijs

Koloms opmerkingen; A
B
G
red.
V

humeuze bovengrond
humuspodzol
totale reductie
reductie
veen of venige laag
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Overzicht van het aantal beschreven boringen per veldkaart
(zie Boorpuntenkaart)
Kartering "Essche Stroom"
No. van de veld
kaart;]' es

Aantal boringen

1
2
3
4
5

91
93
183
164
159

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

148
58
120
88
116
110
52
79
146
158
76
75
175
165
105
96
75
62
81
85
186
101
7
72
14
109
187
187
135
73
87
137
124
170
107
194
145
54
218
91

Opmerkingen

no's 158 en 159
ontbreken

no„ 56 ontbreekt
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Kartering "Essohe Stroom" (vervolg)

No. van de veldkaartjes

Aantal boringen

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

IO3
136
108
150
164
18O
107
132
189
78
123
88
153
87
81
21
181
68
83
36
62
43
75

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

18
108
117
31
73
181
146
135
107
138
81
66
193

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

70
151
29
131
82

Opmerkingen

no, 135 ontbreekt
no« 6 ontbreekt
no. 123 ontbreekt

no,21, 22 ontbre
ken, boring 1 t/m
60 vervalt

no. 120 ontbreekt
op veldkaart

vervallen
vervallen
vervallen
vervallen
vervallen
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Kartering "Essohe Stroom" (vervolg)

No. van d e veld
kaart jes
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Aantal boringen
64
14

93
100
108
144
104
115
43
118
84
58
23
110
8l
64
96
130

Opmerkingen

vervallen
vervallen
vervallen
vervallen
vervallen
vervallen
vervallen
vervallen
vervallen
vervallen
no, 19 ontbreekt

no. 34 ontbreekt

|

