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GLOSSARIUM
Verklaring der meest gebruikte bodemkundige termen
Dekzand

de door wind afgezette zanden uit de Würm-ijstijd.

Stuifzand

recent over korte afstand verstoven zanden.

Oligotroof veen

veen ontstaan onder invloed van voedselarm(regen)water.

Eutroof veen

veen onstaan onder invloed van voedselrijk wa
ter»

Veenmosveen

veen ontstaan uit voornamelijk veenmossen, on
der oligotrofe omstandigheden.

Broekveen

veen met houtresten ontstaan uit een grote ver
scheidenheid van moerasplanten onder eutrofe
omstandigheden.

Meerbodem

bruine, sterk humeuze, soms venige fijnzandige
laag met een hoog percentage organisch slib.

Fi,jn zand

M50 = mediaan

Matig fi.jn zand

M50 = mediaan 150 - 210 mu»

Grof zand

M50 = mediaan 300 - 420 mu.

Niet lemig

0 -

50 - 210 mu.

10 'fo leem.

Zwak lemig

10 - 172$ leem.

Sterk lemig

lTè - 32-g$ leem.

Humuspodzol

gronden met een inspoelingshorizont (B-laag)
hoofdzakelijk ontstaan door inspoeling van hu
mus, die coloidaal verplaatst is.

Humusijzerpodzol

gronden met oen inspoelingshorizont (B-laag)
hoofdzakelijk bestaande uit ijzer en humus,
waarbij humus weinig of rost coloidaal verplaatst is.

A/C-profiel

profiel met humeuze bovengrond direct op de
gele of bleek gele ondergrond.

Roestloos A/C-profiel profiel methumouze b 0vergron d op gele tot bleek gele
ondergrond. Geen roest en soms op overgang van
A naar C oen zwakke bruinkleuring (zwakke
podzd-B-laag).
Middelhoge-hoge gron- gronden met grondwaterinvloed dieper dan 45 à
den
50 cm.
Hogo gronden

gronden met grondwaterinvloed ondieper dan
45 à, 50 cm.

Yleilaag

vaste laag, plaatselijk voorkomend in A/C-profiel op de overgang van A naar C-horizont, sterk
lemig en meestal 8
12?o lutum bevattend.

Grondwatertrap

kaarteenheid van prof ielen, waarin hinnen de
zelfde dieptegrenzen verschijnselen voorkomen,
welke verband houden met de grondwaterstand.

Afwi.ikende laag

laag, welke min of meer van invloed is op de
waterhuishouding in het profiel.

Lutum

deeltjes kleiner dan 2 mu (mu = micron = 0.001
mm).

Leem

deeltjes kleiner dan 50 nu.

Gleygrond

(A/C-gronden) lage roesthoudende zandgronden,
waarin weinig of geen podzolering heeft plaats
gevonden als gevolg van aanvoer van voedselrijk
grondwater.

Gliedo

meestal zwarte, sterk humeuze tot venige over
gangslaag o.a. van veen naar zand (onderzijde
veenmosveen).

Humusarm

minder dan 2.5.'; humus.

Humeus tot humusri.jk

2.5 tot 15/0 humus.
meer dan 15humus.

VOORWOORD
Op verzoek van de Centrale Directie van de Cultuurtechnische
Dienst in Utrecht werd een onderzoek ingesteld naar de bodemgesteld
heid van het Ruilverkavelingsgebied "De Grote Peel"»
Dit gebied maakt deel uit van de studiekartering ? die o.l.v.
Dr.Ir.D. van Diepen in de Peel is uitgevoerd. Van de beschikbare ge
gevens kon gebruik worden gemaakt. Daar het onderzoek voor de studiekartering in dit ruilverkavelingsblok reeds in de jaren 1950 - 1951
plaats heeft gevonden^ was echter enig aanvullend veldwerk noodzake
lijk. Dit werd in oktober - november 1958 uitgevoerd door de opzich
ters L.A. Ceel en en B.H. Steeghs. De legenda van bodemkaart en afge
leide kaarten werd zoveel mogelijk aangepast aan de nieuwere inzich
ten op bodemkundig gebied. Deze legenda sluit bovendien nauw aan bij
die van het Builverkavelingsgebied "Essche Stroom" (rapport no. 508).
Het rapport werd samengesteld door opzichter L.A. Ceelen met
medewerking van B.H. Steeghs» Voor de bodemgeschiktheidskaart werd
tevens overleg gepleegd met Dr.Ir.A.P.A. Vink van de afdeling Landclassificatie»

DE DIRECTEUR VAN DE STICHTING
VOOR BODEMKARTERING,

(Dr Ir F.W.G. Rjls).

DE KARTERINGSLEIDER VOOR DE
PROVINCIE NOORD-BRABANT»

(Dr Ir D.van Diepen)

INLEIDING
He"b Ruilverkavelingsgebied "De Grote Peel" behoort tot het
grondgebied van de gemeenten Bakel en Milheeze. De oppervlakte be
draagt I.O38 ha. Hiervan is 120 ha niet gekarteerd (militair terrein).
De opname is geschied met een boringendichtheid van 1 à 2 boringen
per ha tot 1.20 m beneden maaiveld. De schaal van de kaart bedraagt
1 1 10.000.
Het gebied, ten oosten van Milheeae, ligt aan de oostzijde te
gen de Limburgse grens. De noordgrens vormen de Stippelberg en de
Gemertse dijk. De Karweise loop, tevens grens tussen de gemeenten
Bakel - Milheeze en Deurne, vormt de zuidgrens en de provinciale
weg Deurne - Hips ongeveer de westgrens (zie afb. l).
Profielvers chilien, die plaatselijk of zeer plaatselijk in een
bodemgroep of bodemtype voorkomen, zijn niet op de bodemkaart weerge
geven. Bij de gebruikte boringendichtheid zijn dergelijke verschil
len niet karteerbaar.
De voorkomende streeknamen zijn in het algemeen op de bijlagen
aangegeven.
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2. GEOLOGISCHE OPBOUW
Landschappelijk maakt dit ruilverkavelingsgebied deel uit van
de Brabantse en Limburgse Peel De haam Peel is ontstaan door het
voorkomen van natte, moerassige meer of minder venige laagten. Een
dergelijke laagte - nl. "De Grote Peel" - is in dit ruilverkave
lingsgebied aanwezig en hieraan ontleent het ook zijn naam.
Wat betreft de geologische opbouw zijn de Maasafzettingen, de
bodembeweging, dekzandafzettingen, de veenvorming en de afzetting
van stuifzand van belang geweest voor de vorming van dit gebied»
2.1 Maas afz et t ingen
Uit thans niet meer bestaande beddingen van de Maas is veel
materiaal in deze omgeving afgezet» Deze oudere rivierafzettingen
komen plaatselijk aan of dicht onder het maaiveld voor. Ze bestaan
uit grind, grof zand en leem.
Door veranderingen in het regiem van de rivier zijn de eigen
afzettingen door verlegging van het rivierbed soms weer opgeruimd
en ontstonden terrassen en dalen. Mede door de bodembeweging ont
stond een ongelijke ligging van de rivierafzettingen»
2.2 Bodembeweging
Vooral in het tertiair zijn door tektonische bewegingen veran
deringen ontstaan in de ligging der gesteenten. Sommige delen wer
den omhoog gestuwd - ook de Peelhorst - andere delen van de aard
korst zijn gedaald.
De Peelhorst is een zuidoost - noordwest gerichte rug, die sa
mengesteld is uit een aantal schollen. Deze schollen zijn tot op
grote diepte ontstaan ten gevolge van zg. breuken in de geologische
formaties» Een van deze breuken - de storing van Milheeze - loopt
op + 500 m afstand ongeveer evenwijdig aan de provinciale weg
Deurne - Milheeze.
2.3 Dekzandafzettingen
Deze dateren uit de laatste of WUrmijstijd, toen over geheel
Nederland dekzand werd afgezet. Ze bestaan uit niet tot sterk lemig
fijn zand. Op enige diepte echter kunnen hier ook leemlagen voorko
men.
Het dekzand heeft de ongelijke ligging van de oudere rivieraf
zettingen vervlakt. Op de hogere, plateauvormige delen is weinig of
geen dekzand afgezetjin de lage delen des te meer (soms enkele
meters), zonder deze echter geheel op te vullen.
2.4 Veenvorming
In het Laatglaciaal waren de omstandigheden gunstig voor de veengroei (warmer en vochtiger)» Dit "laatglaciale veen" vinden we in dit
gebied vnl. in het oostelijke (komvormige) deel.
De latere groei van het oligotrofe veenmosveen - hoogveen - began
op het "laatglaciale veen". Het veenpakket is hier dus het dikst en
vanuit dit centrum breidde het zich geleidelijk uit. Ook vormde het
hoogveen zich in andere lagere gedeelten»

2.5 Afzetting van stuifzand
Tot de .jonge geologische afzettingen behoort het stuifzand»
Het is afgezet vanuit het dekzand in droge perioden onder invloed
van de wind. Indien er weinig vegetatie aanwezig was, Icon de wind
gemakkelijk vat krijgen op de zandkorrels.
Stuifzanden kenmerken zich door een meer uniforme korrelverde
ling van het zand 5 als gevolg van de sorterende werking van de wind.
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3. HYDROLOGIE
Het gebied ligt dwars op de Peelhorst en ten gevolge hiervan
loopt de natuurlijke afwatering in westelijke richting.
De grotere en kleinere kommen in het landschap zijn verbonden
door ondiep ingesneden geultjes» Stroomafwaarts worden deze breder en
verenigen zich tot beken. De voornaamste beek is de Karweise loop, die
een natuurlijke afwatering vormde tijdens en na de veongroei. Door
dat hot klimaat droger werd - dus minder waterafvoer - is het dal van
deze loop later met broekveen opgevuld (eutroof veen met houtresten).
Behalve de bovengenoemde broekveenvorming is nog in een tweetal
lage delen broekveen gevormd.
In het vorige hoofdstuk werd onder 2.1 de storing van Milh.eeze
genoemd. Ten gevolge van de bodembeweging verschillen de hoogtelig
ging en do geologische formatie van de oppervlakte aan weerszijden
van deze breuk. Vinden we aan de oostzijde grindhoudende zanden
(Maasafzettingen), aan de westzijde zijn de zanden fijner. De weste
lijk gerichte afwatering stagneert dus door deze vrij plotselinge
overgang naar fijner materiaal. Het grondwater komt dus als gevolg
van de zwakke helling vlak bij do breuk omhoog. Dit verschijnsel van
stagnerend grondwater bij breukvlakken is bekend als hot "Wijstverschijnsel" (zie afb. 2). Het komt in het Peelgebied plaatselijk voor.

BOEEMVOEMING
Bij de bodemvorming kunnen de volgende bodemvormende processen
onderscheiden worden?
A. Verwering van het moedermateriaal (chemisch en fysisch), waarbij
o.a. mineralen afgebroken worden en voedingstoffen vrijkomen.
B. Accumulatie van organische en/of minerale bestanddelen in de bo
vengrond (sterkere of zwakkere humus- of veenvorming door de vegetatiej ophogingsdekken bij oude bouwlanden? bezandingen).
G. ïïitspoeling
(eluviatie) van organische en minerale bestanddelen
uit de bovengrond en inspoeling (illuviatie) hiervan in de diepe
re horizonten (verplaatsing van ijzer of humus of van beide).
De aard en intensiteit van deze processen zijn afhankelijk van
de volgende bodemvormende factoren, die elkaar kunnen versterken of
soms ook tegenwerkens
1. tijd 2. moedermateriaal
bodemfauna 6. mens.

3. klimaat

4» relief

5« vegetatie en

In ons land overtreft de neerslag de verdamping. Een deel van
de overtollige neerslag stroomt oppervlakkig af, een ander deel zakt
in de grond. Bij voortduring van deze neergaande waterbeweging wor
den stoffen uit de. bovengrond verplaatst. Dit proces van uitspoeling
en inspoeling noemt men podzolerings de ontstane gronden podzol en.
Een der eerste stoffen', die uitspoelt, is kalk. Met het verdwij
nen van kalk uit de bovengrond daalt de pH en wordt het evenwicht
verbroken, waardoor weer andere stoffen gaan uitspoelen.
Bij de lutumarme gronden (zandgronden) is de uitspoeling van
humus- en ijzer (en aluminium)verbindingen belangrijk. De uitspoe
ling kan zeer duidelijk te zien zijn als een witgrijze laag (A2).
Dieper in het profiel zijn (en worden) deze verbindingen weer afge
zet in een duidelijk waarneembare inspoelingslaag (B2). Hieronder
komt dan de onveranderde C-laag.
Onder periodiek natte omstandigheden heeft minder uitspoeling
plaatsgehad, wel accumulatie van organische en/of minerale bestand
delen in de bovengrond. Hierdoor is een humusrijke bovengrond (A) op
onveranderd moedermateriaal (C) ontstaan«
Al naar de profielontwikkeling kunnen in de zandgronden 3 grote
groepen onderscheiden worden, nl.
1. Humuspodzolen en roestloze A/C-profielen (zwakke humuspodzolen)
2. Humusijzerpodzolen
3« Gleygronden.
De podzol en (l en 2) worden gekenmerkt door een uitspoelingslaag
(A-laag), een inspoelingslaag (B-laag)') met daaronder de onverander
de ondergrond (C-laag). Bij de humusijzerpodzolen is het podzoleringsproces minder ver voortgeschreden dan bij de humuspodzolen. IJzer is
nog aanwezig in de B-laag bij de humusijzerpodzolen en bovendien is
de pH iets hoger en het C/N-quotient iets gunstiger (betere kwaliteit
van de humus) .

') Bij roestloze A/C-gronden zwakke tot zeer zwakke B-laag.
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De roestloze A/C-gronden kunnen tot de humuspodzolen gerekend
worden, wat betreft de profielontwikkeling. De B-laag is meestal ech
ter zo dun geweest, dat deze bij ontginning geheel of grotendeels is
verdwenen. Steeds is de B -vorming zwak.
Humusijzerpodzolen komen in het gebied niet voor. Humuspodzolen
beslaan een grote oppervlakte, terwijl in het lagere zuidelijke deel
vrij veel roestloze A/C-gronden zijn aangetroffen.
Bij de gleygronden ontbreekt de B-laag, dus de humeuze A-horizont
rust op een gebleekte C. Er heeft geen podzolering plaatsgehad. In
alle gleygronden zijn ondieper dan 45 °m roest- en reductieverschijnselen waarneembaar. Gleygronden komen plaatselijk over zeer kleine
oppervlakten binnen de roestloze A/C-gronden voor. Om kaarttechnische
redenen zijn deze plekjes niet apart op de kaart weer te geven.
De jonge stuifzanden (humusarme gronden) vertonen weinig of geen
bodemvorming. De factor tijd is hier te kort» Wel komen onder het
stuifzand oude profielen voor. In het westelijk deel van het stuifzandgebied zijn dit humuspodzolen en roestloze A/C-profielen, in het
oostelijk deel vnl. humuspodzolen.De landbouwkundige betekenis is ge
ring. Ze zijn dan ook beplant met bos.
In hoofdstuk 2.4 werd de veenvorming reeds besproken. Dit is een
bodemvorming onder natte omstandigheden ten gevolge van accumulatie
van organische en/of minerale bestanddelen in de bovengrond.
Andere vormen van accumulatie zijn bv. de door de mens gereali
seerde ophogingsdekken bij oude bouwlanden en de bezandingen.
De voornaamste invloed van de mens in de zandgronden is wel de
ontginning geweest. Naarmate de ontginning eerder heeft plaatsgehad,
is de humeuze bovengrond meestal dikker onder invloed van de bemesting.
Hierbij werd gebruik gemaakt van zg. plaggenmest uit de potstallen,
terwijl ook bosstrooisel of zand vermengd met mest op het land kwam.
Daardoor werd het land geleidelijk aan opgehoogd en werd het zg.
"mestdek" dikker. De dikte van de humeuze bovengrond wordt gerekend
tot aan de B-laag, dus mestdek + eventuele A-laag van humuspodzol of
roestloze A/C. Tijdens do ontginning is de oorspronkelijke bovengrond
verwerkt, zodat van de A-laag vaak weinig meer terug te vinden is. Ook
de Belaag kan gedeeltelijk verdwenen zijn.
Al naar de ouderdom der ontginningen spreekt men van oude bouw
landen (humeuze bovenlaag dikker dan 50 cm), oude ontginningen en jon
ge ontginningen. De oude ontginningen, met meestal een matig dikke humushoudende bovenlaag (35 - 50 cm). De jonge ontginningen (dun humeu
ze bovengrond) dateren uit de periode van de opkomst van de kunstmest
en hebben dan ook geen of hoogstens een zeer dunne humushoudende boven
laag (< 35 cm) en de homogenisatie is meestal ook minder.
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5« BESCHRIJVING VAN DB BODEMKAART (bijlage l)
DG beschrijving van de bodemkaart valt in drieb'n uiteen, nl.
legendaindeling (5»l) ? onderscheiden hoofdbodemgroepen en typen (5*2)
en beschrijving van de toevoegingen (5«3)* De diep uitgegraven perce
len vallen onder 5«2.

5.1 Legenda
Bij de opzet van de legenda is er naar gestreefd deze zoveel mo
gelijk aan te passen aan het doel waarvoor het onderzoek werd ver
richt» Tevens zijn de dikte-, diepte- en gehaltegrenzen aangepast aan
de bodemclassificatie,zoals dezezichbij de Stichting voor Bodemkartering
heeft ontwikkeld.
Zandgronden
De hoofdindeling in l^e en middelhoge + hoge zandgronden berust
op het voorkomen van grondwaterinvlocd op een diepte van minder dan
45 à 50 cm resp. meer dan 45 à 50 cm onder maaiveld. Deze grondwater
invloed blijkt o.a. uit de zg. "kenmerken van natheid" op een bepaal
de diepte in het bodemprofiel. Deze zijn een maat voor de relatieve
hoogteligging van het betreffende profiel t.o.v. de gemiddelde hoogste
winterwaterstanden (zie ook hfdst. 6).
Deze "kenmerken" zijn in de humuspodzolgronden o.a. te zien aan
de verschillen in kleur van de B-laag. Bij de dik humeuze gronden
voornamelijk als roest- en reductievlekjes in hot humouze dek en/of
aan kleurverschillen in de B-laag, indien deze nog aanwezig is, ter
wijl in de humusarme C-laag grijze vlekjes te zien zijn.
De (humeuze) bovengrond is onderverdeeld naar humusgehalte en
dikte. Humusarm betekent minder dan 2.5/0 humus, humeus meer dan 2.5$
humus. Naar dikte zijn onderscheiden dunne (< 35 cm), matig dikke
(35-50 cm), dikke (50 - 80 cm) en zeer dikke (> 80 cm) humeuze bo
vengronden. Een gering deel van de dikke en zeer dikke humeuze zand
gronden is door ondiepe afgraving matig dik humeus geworden. Met een
toevoeging is dit dan aangegeven.
Bij de ondergrond is onderscheid gemaakt naar de aard van de pro
fielontwikkeling. In dit gebied komen voor roestloze A/C-profielen of
humuspodzolen. De profielontwikkeling onder de oude bouwlanden (diken zeer dik humeuze gronden) is niet verder aangegeven. Deze wisselt
dan ook.
De typenindeling berust op do textuur van het zand en is aangege
ven met een cijfer achter hot betreffende symbool. De cijfers 1 t/m
4 hebben de volgende betekenis s
1
2
3
4

=
=
=
=

niet lemig fijn zand
zwak lemig fijn zand
zwak lemig grof zand
sterk lemig fijn zand

(< 10';£ < 50 mu, M50 < 210)
(lO - 17«5^ < 50 mu, M50 < 210)
(lO - 17.5% < 50 mu, M50 > 210 )
(l7»5 - 32.5'^ < 50 mu, M50 > 210).

VpSPcz £n^m£GI!b£d£m£rj3ndon
Een eerste indeling- vinden we hier dan in de dikte van de veen
l a a g , n l . veen dunner dan 4 0 cm ( M ) en veen d i k k e r dan 4 0 cm ( v ) .
Verder werd ingedeeld naar de diepte 'van de zandondergrond, nl.
< 100 cm en > 100 cm. Bij een zandondergrond ondieper dan 100 cm werd
dus steeds zand aangeboord. De symbolen hebben dan steeds een z als
laatste letter.
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Veenmosveen, een meerbodemtussenlaag of broekveen zijn in de
typen nog weer apart aangegeven.
Om het kaartbeeld niet onnodig druk te maken sijn onigo toevoe
gingen, die overigens voox zichzelf eprebon, gebruikt.
Diep uitgegraven gronden zijn apart aangegeven»
5.2 Onderscheiden hoofdbodemgroepen en typen
Tot de lage zandgronden, die in beekdalen en zandige geulvormige dalen zijn gelegen? behoren de volgende hoofdbodemgroepen.
5.2.1 dun humeuze, lage zandgronden op roestloos i/C-profiel (typen
B2, B3 en B4)
5.2.2 dun humeuze, lage zandgronden op humuspodzol (typen Hnl,Hn2,
Ïïn3j Hn4)
5.2.3 matig dik, humeuze lage zandgronden op roestloos i/C-profiel
(typen cB2, CL3,
5.2.4 matig dik humeuze lage zandgronden op humuspodzol (typen
cHn2, oHn3, cHn4)
5.2.5 dik humeuze, lage zandgronden op wisselend profiel (type
EG2) o
Tot de middelhoge + hoge zandgronden zijn gerekend
5.2.6
5.2.7

dunne, humusarme middelhoge - hoge zandgronden (type A2)
matig dikke tot dikke, humusarme, middelhoge - hoge zandgron
den (type Asl)
5.2.8 dun humeuze, middelhoge -r hoge zandgronden op humuspodzol
(typen Hl, 112, H3, H4)
5.2.9 matig dik humeuze, middelhoge - hoge zandgronden op humuspod
zol (typen cH2, CÏÏ3)
5.2.10 dik humeuze, middelhoge - hoge zandgronden op wisselend pro
fiel (type E2)
5.2.11 zeer dik humeuze, middelhoge - hoge zandgronden op wisselend
profiel (type Ed2)
5.2.12 diep uitgegraven zandgronden.
De veen- en meerbodemgronden komen hoofdzakelijk in het ooste
lijk deel van het gebied voor, waar de relatief lage delen bekend
zijn onder de namen "Grote Peel", "Zware Kuilen" en "Koperen Peel".
Hoewel deze gronden voor een deel nog woest (onontgonnen) zijn, is
de natuurlijke groei van het veen - zg. levend veen - nergens meer
te zien.
Vanouds heeft men dit veen steeds gewonnen. Het nog aanwezige
veen is een overblijfsel. Dit restveen bestaat uit oud veenmosveen
(zwartveen), waaronder "basisveen" voorkomt, dat o.a. venige meerbodem kan zijn met riet- of zeggeveen. In de laagste delen komt
onder dit "basisveen" nog zg. laatglaciaal veen voor van wisse
lende dikte.
In het overgangsgebied van veen naar zand zijn slechts dunne
veenlagen verveend. In hier gologon
zandgronden heeft zich
vó<5r de veengroei een humuspodzol ontwikkeld. Na de vervening is
het zwarte zandige "basisveen" hierop achtergelaten, wat na een
voortdurende ondiepe bewerking op deze gronden een hoog humusgehalte in de bovengrond heeft doen ontstaan.
De bewerkingsdiepte van deze restveengronaen is bij de ontgiru
ning van groot belang. Er zijn wat dit betreft grote verschillen.
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Ook varieert de mate van doorspitten en de vermenging van restveen
met do zandondorg-rond.
Bij de ontginning tot cultuurgrond is de bovenlaag geëgaliseerd.
Soms bleef het hierbij en werd aan het doorspitten van restveenlagen
geen aandacht besteed. Dikke veenlagen zijn doorgaans bezand met
20 à 30 cm zand. Bij de venige zandgronden is de dunne veenlaag vaak
met het zand van de ondergrond verwerkt (zie toevoegingen). Bij een
wat diepere verwerking (>35 cm) is de venigheid van de bovengrond
grotendeels verdwenen»
veen- en meerbodemgronden kunnen we indelen ins
5.2.13 ondiepe veen- en meerbodemgronden (typen Mz, VY, V M Z , V Z , Vbz)
5.2.14 diepe veen- en meerbodemgronden (type W) »
Bij de eerste ligt de zandondergrond ondieper dan 100 cm bene
den maaiveld, bij de laatste dieper dan 100 cm.
Thans zullen de "bodongroopon '5.2.1 t/m 5• 2. 14 mot de er
toe behorende typen nader worden beschrevenLage zandgronden
5.2.I Dun humeuze ( < . ' 3 5 cra ) lage zandgronden op roestloos A /Op r ö f ï e ï { " c o d e B )- - - - - - - - - - - - - - - - De kleur van het humeuze dek varieert van bruinzwart tot
donker grijsbruin. In het humeuze dek komen plaatselijk zwakke
roestvlekjes voor (wortelroest). Voor een deel is de bovengrond
venig of is nog een restveenlaagje aanwezig (zie toevoegingen
op de bodemkaart). Ook komen nog enige percelen woeste grond
voor. Deze woeste gronden hebben in tegenstelling tot de ont
gonnen gronden steeds een dunne restveenlaag in de bovengrond
en op de overgang van de humeuze bovengrond ( A ) naar de humusarme ondergrond (c) steeds een "vleilaag". Een "vleilaag" is
sterk lemig en soms lutumrijk (8 - 12$ lutumj zie ook monster
G.P. 8.1, hoofdstuk li).
De humusarme ondergrond vertoont dikwijls een zwakke B, plaatse
lijk zelfs een duidelijke humuspodzol-B. Om kaarttechnische
redenen en wegens de geringe betrouwbaarheid bij de afgrenzing,
gezien de waarnemingsdichtheid, zijn deze plekken niet op de
kaart aangegeven.
De "kenmerken van natheid" komen steeds ondieper dan 35 cm
beneden maaiveld voor.
Naar de textuur zijn de volgende typen onderscheiden?
B2. Dun humeuze (< 35 cm) lage, zwak lemige,fijnzandige zand
gronden op roestloos _A/Ü-profTel7
De kleur van de humeuze bovengrond varieert van grijsbruin
tot bruinzwart. De dikte ervan bedraagt 25 - 35 cm » De boven
grond is plaatselijk venig of bevat veenresten (aangegeven met
toevoeging op de bodemkaart).
De humusarme ondergrond heeft meestal zwakke kenmerken van
een podzol-B. De kleur ervan is iets flets bruingrijs of iets
bruingeelgrijs. Over het algemeen is de ondergrond weinig vast.
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B3° Dun humeuze (_<. 35 cm) lage, zwak lemige^grofzandige zand
gronden op roesiloös ^C-pröfiilc
Het gehele profiel is grofzandig en zwak lemig, hoewel de
grindhoudendheid in het algemeen naar beneden toeneemt, als ge
volg van bijmenging met fijn zand in de bovengrond. Verder ge
lijk aan B2.
B4, Dun humeuze (<35 cm) lage, sterk lemige, fijnzandige zand
gronden op A^C-profiel.
De kleur van de humeuze bovengrond is grijs zwartbruin tot
donker grijsbruin. De dikte ervan bedraagt 25 à 35 cm. De bo
vengrond is plaatselijk venig (zie toevoeging).
De humusarme ondergrond vertoont meestal zwakke kenmerken
van een humuspodzol-B, die dan overwegend flets bruingrijs of
flets geelbruingrijs van kleur is.
Het sterk lemige fijne zand gaat op 50 à 80 cm over in zwak
lemig fijn zand, terwijl de onderste 15 à 20 cm van het sterk
lemige zand vaak nog lemiger is (leemlaag). Deze fijnzandige
leemlaag is vrij dicht en heeft een ongunstige invloed op de
verticale waterbeweging (zie ook type Hn4). Soms wordt zeer
plaatselijk in de zwak lemige, fijnzandige ondergrond op 90 à
120 cm een taaie, stugge leemlaag aangetroffen.
In dit type komt een slenkvormige laagte voor met een venige
bovengrond (zie toevoeging). Plaatselijk liggen hier profielen
met roest. Hierin ontbreekt ook meestal de zwakke B-laag. Deze
gronden (eigenlijk gleygronden) zijn vanwege de te kleine opper
vlakten niet afzonderlijk weergegeven.
5.2.2 Dun humeuze (<35 cm) lage zandgronden op humuspodzol
X cödë ï ï n j ~ ~
- - - - - - - - - - - - - - - Het hurneuze dek van minder dan 35 cm rust op een podzol-B,
die naar beneden geleidelijk overgaat in de humusarme onder
grond ( c ) .
De humusarme A2-laag is bij de ontginning door de bewer
king verdwenen (vermengd met de Al-laag). Plaatselijk, vooral
in de lagere delen is de bovengrond venig en/of is nog een dun
restveenlaagje aanwezig.
De dikte van de podzol - B varieert van 20 - 35 & 40 cm en
de vastheid van weinig vast bot vast (zie ook de Afwijkende lagenkaart; bijlage 4)»
Behalve een podzol - B komen vooral in de laagste humuspodzolgronden (met een restveenlaagje of een venige bovengrond)
"waterharde" lagen en/of zg . banden -B' s voor. Deze zijn door
inspoeling van humus ontstaan en komen zowel in de B-laag als
in de C-laag voor (zie ook bijlage 4)«
Al naar de textuur (zandgrofheid en lemigheid) zijn de
volgende typen onderscheidens
Hnl Dun__humeuze (_< ^_5 _cm)_lage,_ni_et _lemigej_ fijnzandige
zandgronden £p humusp£dzol
De bovengrond is humeus tot sterk humeus en plaatse
lijk venig of er is een veenlaag aanwezig (zie toevoeging).
Ten zuiden van het vliegveld is de veilige bovengrond on
diep verwerkt. De podzol-B is sterk ontwikkeld (kleur flets
roodbruin, dikte 25 à 35 cm) en gaat geleidelijk over in
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de humusarme C-laag. De kleur van de bovengrond is blauw
grijszwart of grijszwart en de dikte ervan bedraagt 25 35 cm. Het humusgehalte van de B-laag bedraagt + 1.5$«
In de C-laag zijn vaak "waterharde" lagen en/of ban
den - B's aangetroffen (zie bijlage 4)« Meestal op een
diepte van 60 à 90 cm wordt het humusarme, niet lemige
zand zwak lemig. Op deze overgang wordt plaatselijk een
humeuze tot venige laag van 5-30 cm aangetroffen-.
In het noordoosten van het gebied komt dit type nog
voor als woeste grond. De bovengrond van deze heidegron
den bestaat uit een Al (humeus) en een A2(humusarm).
Hn2 Dunjiumeuze (_< ^5 cp)
zandgronden o_p humus p£dzol

i en 4.ë> e x. fi jn-zandigje

Profielopbouw als bij type Hnl. De kleur van de humeu
ze bovengrond is bruin grijszwart of zwartgrijs en de dik
te ervan bedraagt 20 tot + 35 cm. De gronden van dit type,
die voorkomen in het gebied van de "Breede Baan" hubbon
mouatal rostvocnlsagjcs in do bovengrond.
De B-laag is iets minder dik dan bij type Hnl, nl.
15 - 25 cm, de kleur iets bruingeler. Ook hier komen soms
"waterharde" lagen en/of banden - B's in de C-laag voor
(zie bijlage 4)•
Hn3 Dun^humeuze £_< ^5 cm)_lage,_zwak lemige^ grofz_andige
zandgronden o_p humus podzol
Profielopbouw als bij type Hn2, afgezien van de grindhoudendheid van het profiel. In de bovengrond nog wat bij
menging van fijn zand. Overigens neemt de grindhoudendheid
over het algemeen naar beneden toe.
Hn4 Dun_humeu£e _(_< 35 £m)_lage, sterk_l emige, fijnzandige
zandgronden op humuspodz£l
De podzol-B is niet altijd even duidelijk. Indien dui
delijk aanwezig (l5 - 25 cm dik) dan een snelle over
gang naar de humusarme C-laag.
De kleur van de bovengrond is zwart grijsbruin of
donker grijsbruin^ de dikte ervan varieert van 25 - 35 cm »
De kleur van de B-ln .:-,g is flat;:) grijsbruin 011
het humusgehalte ervan is dan 1 - 1.5fo.
Tussen 50 en 80 cm wordt het zand zwak lemig. De on
derste 25 — 30 cm van het sterk lemige zand heeft een wat
hoger leemgehalte. Deze fijnzandige leemlaag is vrij dicht
en heeft een ongunstige invloed op de waterbeweging.
5.2.3 Matig dik humeuze ( 3 5 - 50 cm), lage zandgronden op roestToös - A7C-proïiil~(code~cB)~ - - - - - - - - - - - - - - De gronden van deze bodemgroep hebben con mati^ dikhunousdek
van 35 - 50 cm op een humusarme ondergrond (c). De kleur van
het dek is grijs bruinzwart tot zwartbruin, met plaatselijk
roestvlekjes (wortelroest). Soms is het onderste deel van het
humeuze dek venig.
De humuaarme ondergrond heeft vaak zwakke kenmerken van
een podzol-B. Plaatselijk is zelfs een duidelijke B-laag aan-
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wezig. Uiteraard, zijn deze plekken niet aangegeven op de bodemkaart (zie 5«2.l).
De "kenmerken van natheid" komen steeds ondieper dan
35 crc beneden maaiveld voor.
Naar de verschillen in textuur (zandgrofheid en lemigheid)
zijn onderscheidens
cB2 Matig dik_humeuze _(_35_- 5,0 cm) _1age, _zwak l^emige^ fijnhandige zandgronden o£ r£estlo£s A/C-profiel_
De kleur van de bovengrond is grijs bruinzwart tot
zwartbruin. Behalve do dikkoro humouzo bovojjlciag ie dit type
0

G O L I J K AAN T Y P E B 2 „

*

cB3 Matig dik_humeuz_e (_35_- _50 _cm)_lage,_zwak lemige^ grofzandige zandgronden o£ roestloos A/C-profiel
Profielopbouw komt overeen met die van type oB2, afge
zien van de grindhoudendheid. In de bovengrond is weer bij
menging van fijn zand te constateren, zodat de grindhou
dendheid naar bc-nodon toonoomt.
5.2.4 Matig dik humeuze (35 - 50 cm )» lage zandgronden op humuspoHzöl~(co3e~cHnJ - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kenmerk van deze gronden is dus een matig dik humeus dek
van 35 - 50 cm op een podzol -B, die naar beneden geleidelijk
overgaat in de humusarme C-laag. De kleur van de bovengrond
varieert van bruingrijs tot bruinzwart. Ook de kleur van de Blaag varieert. De verschillen in dikte (l5 - 25 cm) en vastheid
van de B-laag zijn echter gering (weinig vast tot vrij vast).
Een "laag" humuspodzol is bij dezelfde structuur t.o.v.
een "hoog" humuspodzol veel fletser van kleur.
Het leerngehalte en de zandgrofheid wisselen binnen deze
groep en op grond van deze textuurvers chili en zijn de volgende
typen onderscheidens
«>Hn2 Matig dik_humeuze _(_35_- j?0 _cm) _lage,_zwak I^e-mige x
fijnzandige zandgronden £p humuspodzol
Profielopbouw als bij type Hn2, behalve dat de humeu
ze bovengrond hier dikker is.
De kleur van de bovengrond varieert van grijs bruin
zwart tot bruinzwart.
cHn3 Matig dik hum£uz£ (35 - 50_cm}_ lage^ zwak_lemige_j_
gro f z andige_z andgronden_op__humus_£o dz ol
Profielopbouw als bij type cïïn2. Het gehele profiel
is echter grofzandig en grindhoudendj met in de bovengrond bij
menging van fijn zand. De grindhoudendheid neemt zodoende naar
beneden toe.
cHn4 Matig dik_humeuz_e (_35_- 5,0 £m) lage,_st£rk__lemig<3, fijnzandi
ge zandgronden op humus po dzol_
De podzol - B is niet altijd even duidelijk. Indien wel duide
lijk aanwezig dan is er een snelle overgang naar de humusarme C.
De kleur van de bovengrond is meestal zwartbruin of donker
grijsbruin. Verdere kenmerken als van type Hn4»
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5.2.5 Dik humeuze (50 - 80 cm), lage zandgronden op wisselend
profiel Ccödë
~ ~ ~ ~ ~
- - - - - - - - - - - - Algemeen geldt voor de dik en zeer dik humeuze gronden, dat
het humeuze dek als regel van boven naar beneden een kleurver
loop vertoont. De bovenste 25 à 35 cm zijn over het algemeen don
ker van kleur (bruinzwart) , daarna komt een lichtere laag f grijs
bruin) , die weer overgaat in een donkerder gekleurde laag (don
ker grijsbruinzwart) o Naar kleurverloop is er dus een driedeling
in deze gronden. Hoe donkerder de kleur des te hoger het humusgehalte. Van boven naar beneden bedraagt dit in deze lagen resp.
3 li 4%, 2 à 3°/o en 2.5 à 4.595.
De ondergrond vertoont over het algemeen bij AG lago
dik humeuze zandgronden het roestloze k/C-profiel. De aard van
het profiel is overigens niet onderscheiden.
De textuur varieert zeer weinig bij deze gronden. Ze zijn
alle zwak lemig fijnzandig. Er is dan ook maar een type onder
scheiden, nl.
EG2 Dik_humeuze _(_50__- §0 cm)_lage, _zwak lemige^ fijnzandige zandgronden op wis£el_end_profiel_
Onder het humeuze dek van 50 - 80 cm komt overwegend
de humusarme C-laag voor.
De opbouw van het profiel is als volgt?
cm bruinzwart humeus zand met^ wortelroest
0 - 25' & 35
25 & 35 - 50 & 80 cm grijsbruin humous zand, roestig
50 à 80 cm grijsgeel gevlekt humusarm zand met
plaatselijk roestvlekken»

Het onderste gedeelte van het humeuze dek vertoont ve:nschill en in humusgehalte, lemigheid en kleur, al naar ge
lang het oorspronkelijk profiel vóór de ophoging door be
mesting een humusarme, humeuze of venige bovengrond had
(Al-laag) .

Middelhoge en hoge zandgronden
5.2.6 Dunne (<35 cm) humusarme middelhoge en hoge zandgronden
{"code I)" Bij deze gronden wordt geen podzol in de ondergrond aan
getroffen. Het zijn uitgestoven gronden. Het leemgehalte is meest
al wat hoger dan bij de groep 5»2.7« Het zijn geen landbouwgron
den, maar ze liggen in bos.
Naar textuur is slechts êên type onderscheiden, nl.s
A2 Dunne (<35 cm) humusarme, middelhoge en hoge, zwak
l_emi_ge_2_ fijnzandige zandgronden
Het profiel is geheel humusarm (< 2.5i° humus).
De kleur is meestal bruin geelgrijs, terwijl de onder
grond veelal grijsgeel gevlekt is. Voor een deel is dit
type bedekt met een niet lemig stuifzanddek < 40 om(zie
toevoegingen).
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5.2.7 Matig dikke tot dikke (>35 cm) humusarme, middelhoge "tot
Eoge~zanc[grondin~(co3e~As)~ - - - - - - - - - - - - - - Bij deze groep gronden is een bodemprofiel (humuspodzol)
in de ondergrond aanwezig tussen 60 en 90 cm. In het humusarme
stuifzanddek van meer dan 35 cm heeft zich door de korte tijds
duur evenwel nog geen profiel kunnen ontwikkelen. Ook deze groep
gronden is bebost.
Naar textuur is slechts één type onderscheiden, nl.s
Asl Matig dikke tot_dikke_( >_35_cm)_ humus arme ^middelhoge
en hoge niet_lemige, fijnzandige zandgronden
Een humusarm dek van > 35 cm rust hier meestal opeen
diepte van 60 à 90 cm op een humuspodzol in overwegend
zwak lemig fijn zand. Het humusarme dek is meestal bruin
geelgrijs van kleur en tevens gelaagd met grijszwarte of
zwartgrijze humeuze bandjes.
Be onderliggende humuspodzolen kunnen, afgezien van
het dikke humusarme dek, zowel laag als middelhoog tot
hoog zijn. Door dit dek zijn deze gronden
alle "hoog"
geworden.
5.2.8 Bin humeuze (< 35 cm) middelhoge en hoge zandgronden op
Kumüspo3z3l~(coHe'Hj - - - - - - - - - - - - - - - - In het noordoosten van het gebied liggen nog niet ontgonnen,
woeste gronden die tot deze groep behoren. De bovengrond van deze
heidegronden bestaat uit een Al (humeus) en een A2 (humusarm).
Bij de ontgonnen zandgronden van deze groep is de humusarme A2laag door bewerking verdwenen (vermengd met de Al-laag).
In het noordoostelijk deel van het gebied kunnen de podzolB en de overgang van B naar C vrij vast tot vast zijn. In de ove
rige gronden van dit type zijn de podzol-B en de overgang van B
naar C weinig vast tot vrij vast. "Waterhardo lagen" komen
niet voor (zie ook bijlage 4). Maar textuurvers chili en (leemgehalte en zandgrofheid) zijn de volgende typen onderscheiden?
Hl Dun_humeuze
3_5 cm) ^middelhoge en hoge, niet lemige,
fijnzandige zandgronden op humuspodzol
Een humeus dek van 25 - 35 ^ rust op een sterk ontwik
kelde podzol-B (25 - 3O à 40 cm dik), die naar beneden ge
leidelijk overgaat in de humusarme C-ondergrond, die meest
al op 80 à 100 cm zwak lemig wordt.
De kleur van de bovengrond is blauw grijszwart, de kleur
van de B-laag overwegend roodbruin. Het humusgehalte van
de B-laag bedraagt gemiddeld 1.5$.
H2 Dun_humeuze [_< 35 _cm) middelhoge en hoge, zwak lemige^
fijnzandige zandgronden op humuspodzol
Het humeuze dek van 20 - 3O cm is grijszwart van kleur
en rust op een duidelijk ontwikkelde podzol-B (l5 - 25 cm).
De kleur van de B-laag is overwegend rood bruingeel, het
humusgehalte ervan bedraagt 1 à 1.5$«

De gronden van dit type liggen vaak in meer of minder
langgerekte ruggen. De weg van Bakel naar Venray is ge
deeltelijk over zo'n rug aangelegd. Het zand van deze rug
bestaat niet alleen uit zwak lemig fijn zand, maar gedeel
telijk ook uit niet lemig fijn zand. Aangezien dit plaatse
lijk voorkomt, is het niet aangegeven op de bodemkaart.
H3 Dun_humeuze _(_< 35 _cm)_middelhoge en hoge, zwak lemige A
grof zandige zandgronden £p humusp£dz£l
Profielopbouvy als bij type H2, afgezien van het feit,
dat het gehele profiel zwak lemig, grofzandig en grindhoudend is. Naar beneden neemt het grindgehalte over het al
gemeen toe.
II4 Dun_humeuze £< 35 cm)^middelhoge _en hoge, sterk lemige^

7ijnzandige zandgronden £p humusp£dz ol

De humeuze bovengrond van 25 - 35 cm is overwegend don
ker grijsbruin van kleur. De B-laag is meestal vrij duide
lijk ontwikkeld. De dikte varieert van 15 - 25 om? de
kleur is meestal grijs bruingeel. Het humusgehalte van de
B bedraagt gemiddeld ruim 1°/o.
De overgang van B naar C is minder geleidelijk dan bij
type Hl
5.2.9 Matig dik humeuze ( 3 5 - 50 om),middelhoge en hoge zandgron
3en öp - hümüspodzöl - (co5e~cH)~
Kenmerk van deze gronden is dus een matig dik humeus dek
van 35 - 50 G« 1 op een podzol-B, die naar beneden geleidelijk
overgaat in de humusarme C-laag.
Zie voor verdere bijzonderheden paragraaf 5*2.4
Op grond van textuurvers chilien zijn de volgende typen on
derscheidens
CÏÏ2 Matig dik_humeuze _[_3 5_~ 50 cp)i midd£lh.£ge_en_hoge 1 _
zwak ]emige, fijnzandige zandgronden £p humuspodzol
De kleur van de tr.meuze bovengrond is meestal bruin
zwartgrijs. De overgang van de podzol-B naar de humusarme
C-laag verloopt geleidelijk.
De overige kenmerken zijn gelijk aan die van type H2.
cH3 Matig dik_humeuze _(_35_- 5P gïïi)j_ middelh£ge enjioge^
£wak l£mige,_gr£fzandi > ge_zand£ronden OJD humus po dzol_
Het profiel is geheel zwak lemig, grofzandig en grindhoudend met in de bovengrond bijmenging van fijn zand. De
grindhoudendheid neemt naar beneden toe. De overige kenmer
ken zijn gelijk aan die van type cH2.
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5.2.10 Dik humeuze (50 - 80 cm), middelhoge en hoge zandgronden
öp~wïsseïend~pro?iil~(co3e~E7 - - - - - - - - - - - - ~
Afgezien van de relatieve hoogteligging kan verwezen wor
den naar de dik humeuze lage zandgronden (paragraaf 5*2-5)•
De ondergrond vertoont meer of minder duidelijke kenmerken van
een podzolprofiel, als restant van het profiel, dat oorspronke
lijk in deze gronden is ontstaan. Overigens is de aard van het
profiel bij de dik humeuze gronden niet onderscheiden.
De textuur varieert zeer weinig, Alle gronden bestaan uit
zwak lemig fijn zand. Er is dan ook maar één type onderscheiden,
ni. s
E2 Dik_humeuze {_50_— ^0 cm)^ middelhoge_en_hoge ,_zwak lemig£? fijnzandige zandgronden op wis s el_end_pro fi el_
Onder het humeuze dek komt een meer of minder duidelijke
podzol-B voor.
Ook hier zijn weer drie lagen te onderscheiden in het
humeuze dek, met humusgehalten van resp. 3 à 4$, 2 à 3$ en
2.5 à 4*5$.
Plaatselijk zijn delen van dit type door ondiepe afgra
ving matig dik humeus (35 - 50 cm) geworden (zie toevoe
ging)
5.2.11 Zeer dik humeuze (meer dan 80 cm), middelhoge en hoge zand
gronden öp-wIsieIend-proïiil~(co3e~E3)~ - - - - - - - - - Deze groep gronden komt overeen met die genoemd onder pa
ragraaf 5*2.10.
De textuur varieert eveneens zeer weinig. Alleen zwak 1eini
ge, fijnzandige gronden komen voor, zodat enkel het volgende ty
pe onderscheiden is»
Ed2 Zeer dik humeuz^e (meer dan 80 cm) L middelhoge_en_ho ge,
z_wak 1emige ,_f i jnz andige_z andgronden_op_wiss elend_prof iel
Onder het humeuze dek is oen meer of minder duidelijk
podzol aanwezig.
De opbouw van het profiel is als volgt 1
0 - 25 à 35
25 & 35 - 70 à 75
70 à 75 - > 80

bruinzwart, humeus zand (3 à 4^ humus)
grijsbruin, zwak humeus zand (2 à 3$
humus)
cm donker grijsbruin, zwart humeus zand
(2.5 à 4«5f° humus), overgaand in een
podzol-B of een podzolachtige onder
grond.

5.2J2 Diep uitgegraven zandgronden. Dit is een bijzonder bodem
type, 3af öp~dë kaürï i.aHgëgivën~is als bijzondere onderschei
ding. Het zijn grind- en zandgroeven. Deze gronden behoorden
oorspronkelijk tot de middelhoge tot hoge zandgronden.
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Yeen- en meerbodemgronden
De veen- en meerbodemgronden hebben steeds een bovengrond
van meer dan 40 cm veen of veen + meerbodem. Is de veen- of
veen + meerbodemlaag dunner dan 40 cm, dan is dit met een toe
voeging bij de andere gronden aangegeven (zie toevoegingen).
Tot voor kort heeft men in dit gebied veen afgegraven voor
turfwinning. Hot achtergebleven veen, ook wel restveen genoemd,
heeft thans over het algemeen als brandstof weinig betekenis meer.
Een groot deel van de veen- en meerbodemgronden ligt ten
westen van het vliegveld. Dit lage, moerassige deel noemt men
"De Grote Peel". De komvormige delen ten zuiden van het vlieg
veld heten de "Zware Kuilen"
Het profiel der veen- en meerbodemgronden varieert nogal
door verschillen in veensoort in opeenvolging der onderlinge la
gen en in diepte der zandondergrond.
Naar de aard van het veen (veensoort) is onderscheid ge
maakt ins veenmosveen en broekveen -, Bij de veenmosveengronden
zijn er verschillen in profiel, nl.s
a. veenmosveen met meerbodemtussenlaag
b. veenmosveen met meerbodemondergrond
0. veenmosveen op zand.
Tenslotte is nog verschil gemaakt in ondiepe veen- en
meerbodemgronden (zandondergrond tussen 40 en 100 om) en diepe
veen- en meerbodemgronden (zandondergrond dieper dan 100 om).
De volgende typen zijn op de bodemkaart onderscheiden?
5»213 Ondiepe veen- en meerbodemgronden
Mz Minder_dan 40 cm veen op_meerb£dem oja zandj_ zandond^rjgrond ondiej)er_dan 100 cm beginnend
De veenbovengrond bedraagt 10 à 35 cm en is zodoende
ook op dit type met een toevoeging aangegeven. Het veen is
overwegend zwart en bestaat voor een deel uit verwerkt
veen en voor de rest uit veraard oud mosveen.
De meerbodemlaag van 10 à 25 cm is meestal bruin tot
bruingrijs. Het organische stofgehalte en het leemgehalte
zijn hoog, terwijl ook een hoog percentage lutum in deze
afzetting wordt aangetroffen (zie monster no. 4°0? hoofd
stuk ll) .
De zandondergrond bevat meestal een (humus)podzol-B.
Wz Meer dan 4 0 ÇP veenmosveen op meerbodem__op_oud veen_o£
zandj z_andondergrond ondi_eper dan_10Ô cm beginnend
De dikte van de veenbovengrond wisselt van 10 tot 50 om»
De meerbodemlaag is maar dun (lO - 20 cm). Het veen onder
de meerbodem is laatglaciaal veen. Dit heeft een bruine
kleur en bevat ingespoeld materiaal van de bovenliggende
meerbodem. De boeren noemen dit oude veen "witte klot".
De zandondergrond heeft geen podzol-B.

- 18 VMz Meer dan 40 cm veenmosveen op meerboden op zand ^zand
ondergrond ondieper dan 100 cm beginnend
Afgezien van de dikkere veenbovengrond komt dit type
overeen met type Hz.
Vz

Meer dan 40 cm veenmosveen op zand^ zandondergrond_ondiëpir dan - lÖ0~cm beginnend ~
De kleur van het veen is overwegend zwart. De bovenste
10 à 25 cm zijn vaak sterk veraard;: de overgang van veen
naar zand is dikwijls gliedeachtig.
De zandondergrond heeft meestal een duidelijk humuspodzol.
Vbz Meer dan 40 cm broekveen op zandj zandondergrond on
dieper dän 100 - cm beginnend
Aan de bovenkant is het veen bruinzwart, dieper in het
profiel meer donkerbruin van kleur. Het broekveen bevat
veelal houtresten, Vooral in het geulvormige gedeelte in
het zuidwesten van het gebied is dit het geval. Waarschijn
lijk hebben we hier te maken met de natuurlijke bedding van
de huidige Karweise loop.
De zandondergrond vertoont in het algemeen geen, soms
echter zwakke kenmerken van een podzol-B (humuspodzol).
Plaatselijk, maar voornamelijk in de geul, is duidelijk
verspoeling van materiaal waargenomen (grof zand soms ver
mengd of afgewisseld met veen- of venige laagjes).
Op enkele plaatsen in dc veengeul komt de zandonder
grond dieper de.n 100 cm beneden maaiveld voor. Deze plek
jes zijn echter niet op de kaart aangegeven.
5*2.14 Diepe veen- en meerbodemgronden
VV Meer dan 40 cm veenmosveen op moerbodem op oud veen op
zand! 5 zandondergrond dieper~dan 100 cm beginnend
Afgezien van de diepere zandondergrond komt dit type
overeen met type Wz.
5•3 Toevoegingen
a. 0ndiep_afgegraven gronden
Het betreft hier oorspronkelijk dik humeuze gronden met een
hurneus dek van 50 - 80 cm, die ondiep (minder dan 40 cm) afge
graven zijn. Ze hebben op de bodemkaart de kleur van het oor
spronkelijk type. De toevoeging geeft aan, dat de dikte va.n het
humeuze dek thans 35 - 50 cm bedraagt.
b. Diep verwerkte gronden
De verwerking gaat over het algemeen dieper dan 50 crn, maar
het oorspronkelijk bodemtype is nog herkenbaar.
c. Ondiep verwerkte venige bovengrond
Deze gronden hebben een ondiep verwerkte veen- of venige
bovengrond van minder dan 40 cm.
d. Venige^bovengrond of veenlaag dunner dan 40 cm
Deze bovengrond is niet verwerkt.
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e. Niet verwerkte (woeste) percelen
Dit zijn de niet ontgonnen- percelen, met hier en daar restveeü. (aangegeven met toevoeging d)
f. Zanddek dunner dan 40 cm op veen
Het betreft hier gronden, die bezand zijn.
g. Zanddek dikker dan 40 cm op veen
Idem als f, maar met een dikker bezandingsdek.
h. Stuifzanddek dunner dan 40 cm
In het stuifzandgebied vinden we vnl. op de bodemtypen A2 en
H2 een humusarm, niet lemig dek van fijn zand. Is dit stuifzanddek dikker dan 40 cm, dan werd het type tot de humusarme stuifzandgronden gerekend (type Asl)»
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6. DE GROHDWATERTRAPPENKAART (bijlage 2)
Op deze kaart zijn de grondwatertrappen weergegeven. De grondwa
tertrappen geven de relatieve hoogteligging aan ten opzichte van het
grondwater. Deze relatieve hoogteligging is gebaseerd op de acnweeigheLd
van "kenmerken van natheid" op een bepaalde diepte in het profiel.
De bodemkaart heeft slechts één grens wat betreft de relatieve
hoogteligging, nl. tussen lage zandgronden (kenmerken van natheid
ondieper dan 45 & 50 cm beneden maaiveld) en middelhoge tot hoge
zandgronden (kenmerken van natheid dieper dan 45 & 50 cm beneden
maaiveld). Dit is gedaan om de bodemkaart overzichtelijk te houden
(zie ook paragraaf 5*l)« De lage zandgronden omvatten de grondwatertrappen 4? 5 en 6, de middelhoge tot hoge zandgronden de grondwatertrappen 1, 2 en 3.
De "kenmerken van natheid" zijn een indicatie voor de gemiddelde
hoogste grondwaterstand gedurende een reeks van jaren. Deze "kenmer
ken" zijn to zien aan kleurnuanceringen in het profiel. Bij de roestloze A/C-profielen zijn het vnl. de grijze reductievlekken. De tex
tuur (zandgrofheid en leemgehalte) speelt hierbij ook een rol. Bij de
niet volledig ontijzerde dik humeuze, zwak lemige, fijnzandige zand
gronden komen behalve kleurnuanceringen roest- en reductievlekken
voor ten gevolge van ijzerafzetting.
Al naar de diepte, waarop de "kenmerken van natheid" voorkomen
in het profiel, zijn de volgende grondwatertrappen onderscheiden?
Jrondwatertrap

Diepte van de "kenmerken van natheid" (grondwa
terverschijnselen) in cm beneden maaiveld.

1
2
3
4
5
6

dieper dan 120 cm
tussen 70 à 75 e* 1
tussen 45 à 50 en
tussen 30 à 35 e n
tussen
0
en
in de bovengrond,
grootste gedeelte
wateroverlast »

120 cm
70 à 75 cm
45 à 50 cm
30 à 35 c®
met voor het
periodiek

Plaatselijk komen binnen de grondwatertrappen 2 en 6 kleine ge
deelten voor, die behoren tot resp. grondwatertrappen 1 en 5«
Hieronder volgt nog de correlatie grondwatertrap-bodemtypes
Grondwatertrap

j

Correlerende bodemtypen

1
2
3
4
5

!
i
1
!
!

6

{

Ed2, H2
Asl, A2, E2, Hl, H2, H3, cH3 en Ed2
E2, Ed2, Hl, H2, H3, H4, cH2 en cH3, A2
EG2, Hnl, Hn2, Hn3, Hn4, cHn2, cHn3, cHh4
B2, B3, B4, cB2, cB3, Hnl, Hn2, Hn3, Hn4,
cHn2, cHn3, cHn4, EG2>. Viz, Vz, W 5 Wz
YV, Wz, VMz, Mz, Vz, Vbz, B2, Hnl en Hn2

De grondwatertrappenkaart geeft een inzicht in het verloop van de
gemiddelde hoogste grondwaterstand, maar zegt niets over de laagste
grondwaterstand.
Omdat er een sterke correlatie is tussen grondwatertrap en bodem
type zijn de bodemgrenzen verzwakt weergegeven op de grondwatertrap
penkaart .
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7. DE HUMUS- EN VEENDIKTEKAAHT (bijlage 3)
Deze bovengrondskaart is gemaakt om de samenstelling van de bo
vengrond overzichtelijk weer te geven, hoewel dezelfde gegevens ook
op de bodemkaart (bijlage l) voorkomen. De overeenkomstige grenzen
zijn dan ook gelijk aan die op de bodemkaart.
Vooral in verband met de waterhuishouding is het van belang over
deze kaart samen met de grondwatertrappenkaart te beschikken,,
De volgende onderscheidingen komen voor.
1. Humusarme bovengrond
Het humusgehalte is minder dan 2.5$« DO B G bovengrond komt voor in cb
bodemtypen Asl en 12, terwijl daarnaast delen van type H2 en H3 met
een stuifzanddek ertoe behoren,
2. Humeuze bovengrond dunner dan 35 cm
Het humusgehalte bedraagt voor grasland 4 - 8$ en voor bouwland
2.5 - &fo. De dikte van het humeuze dek is over het algemeen 25 - 35 cm '
Een zeer groot deel der gronden in het karteringsgebied heeft een
dergelijke bovengrond. Deze gronden behoren tot de hoofdbodemgroepen
B, H en Hn
3• Humeuze bovengrond van 35 - 50 cp
Het humusgehalte bedraagt eveneens voor grasland 4 - 8^ en voor
bouwland 2.5 Deze bovengronden vinden we in het westelijk deel
van het gebied tegen de oude bouwlanden aan. Het betreft de hoofd
bodemgroepen cB ? cH en cHn. Eveneens het type E2 met toevoeging a
(zie paragraaf 5*3)•
4 . Humeuze bovengrond van 50 - 80 ona

Voor humusgehalte zie onder 2 of 3. Het betreft hier de in het
westen van het gebied gelegen oude bouwlanden (typen EG2 en E2) .
5. Humeuze bovengrond dikker dan SO cm
Voor humusgehalte zie onder 2 of 3. Deze bovengrond vinden we even
eens op de oude bouwlanden (bodemtype Ed2).
6. Veen dikker dan 40 orci
Binnen deze klasse is de veen- of veen- en meerbodemlaag dikker
dan 40 cm. Er behoren de volgende typen toes VV ? VVz, VMz ? Vz en Vbz.
7. Venige bovengrond of veenlaag dunner dan 40
Het betreft hier de typen Mz 9 Hnl, Hn2 en B2, voor zover met toe
voeging d( zie hoofdstuk 5) en toevoeging op de bodemkaart. Venig = meer
dan 15 fo humus.
8. Ondiep verwerkte venige bovengrond
Bij deze bovengrond is achtergebleven restveen verwerkt
mot het onderliggende zand.
Het humusgehalte bedraagt over het
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algemeen meer dan 15^» Door de verwerking zijn de bovengronden echter
heterogeen» Er kunnen dus plaatselijk lagere humusgohalteavoorkomen.
Het betreft hier de typen Mz, Hnl, Hn2, B2 en B4? voor zover met
toevoeging _c (zie paragraaf 5«3 e n toevoeging op de bodemkaart).
8. Diep verwerkte grond
Dit zijn grondendie in het algemeen dieper dan 50 cm zijn verwelkt«
De bovengrond is zeer heterogeen» Aangezien het oorspronkelijk bo
demtype nog te herkennen is, zijn deze gronden met een toevoeging op
de bodemkaart aangegeven.
Diep uitgegraven percelen
Dit zijn zand- en grindgroeven, die diep uitgegraven zijn.
Toevoegingen
De toevoegingen e, f en h (zie paragraaf 5 * 3 ) zijn overgenomen
van de bodemkaart (bijlage l). Een bezandingsdek op veen geeft een
steviger zode en daardoor minder vertrapping.
De toevoeging "podzol—B met meer dan lfo humus onder het humeuze
dek" staat alleen op deze bijlage, dus niet op de bodemkaart. Waar
een dergelijke podzol-B-laag voorkomt, is. het vochthoudend vermogen
groter, dan onder hetzelfde bodemtype zonder deze podzol-B.
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8. DE AFWIJKEND LAGERKAART (bijlage 4)

Deze kaart geeft de verbreiding aan van de afwijkende lagen, die
in dit gebied voorkomen. Afwijkende lagen kunnen de verticale water
beweging in meer of minder mate ongunstig beinvloeden. Het kunnen
à jrn
vaste podzol-B-lagen )
—T-—u
j—îlagen')
—fr— <) gaan
soms samen
ö
waterharde
meerbodemlagen
vaste veenlagen
vleilagen
leemlagen
De vastheid van de verschillende afwijkende lagen kan nog varieren,
zodat deze vastheid een indelingscriterium is geweest bij het samen
stellen van de kaart.
De volgende afwijkende lagen komen voors
1. Vrij vast tot vast in podzol-B en overgang van E naar C
Deze afwijking komt hoofdzakelijk voor in bodemtype Hl. Ze be
gint op 25 à 35 cm diepte en is 30 à 40 ctn dik.
2. Weinig vast tot vrij vast in podzol-B en overgang van B naar C,
tevens waterhard (Voor "v/^/berharde lagen" z io S 5 • 2.2 van hfdst• 5 )
Komt voor in bodemtype Hnl en type Hn2. De vastheid begint op
25 à 45 cm diepte en heeft betrekking op een laag van 20 à 30 cm .
Hieronder volgt dan de "waterharde" laag, beginnend op 3O à 70 cm.
De dikte van de "waterharde" laag bedraagt 10 à 60 cm.
3. Als 2 echter

niet

waterhard

Deze afwijkende laag is aanwezig in de bodemtypen H2, H3> Hn2, Hh3,
cH2, cH3? cHh2<, cHn3. Ze begint op een diepte van 25 à 45 cm en is
20 k 30 cm dik.
4. Meerbodem
De meerbodemla.ag begint op een diepte van 20 à 45 era e n is 10 à
25 cm dik. De meerbodern heeft steeds een venige bovengrond of een
veenbovengrond dunner dan 40 cm. Het betreft hier bodemtype Mz met de
toevoegingen c, f 9 d(zie hoofdstuk 5 e n bijlage l)
5» Vast veen ten dele met een meerbodemtussenlaag
Het veen begint op een diepte van 0 - 40 cm en de totale dikte
van veen en meerbodem is meer dan 40 cm. Deze afwijkende laag tref
fen we aan in de bodemtypen VV, VVz, VMz en Vz.
6. Weinig vaste 0-laag, met in de niet verwerkte (woeste) percelen
een "vleilaag" op de overgang van A naar C
De weinig vaste C-laag begint op een diepte van 20 à 45 cm, de
dikte bedraagt 10 à 20 cm. Het betreft hier de bodemtypen B2, B3,
cB2 en CB3.
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De "vleilaag" komt voor op de overgang van A naar C. We vinden
deze laag alleen in de niet ontgonnen, woeste percelen van type B2
met toevoeging £ (zie ook paragraaf 5«2.l)
7• Leem
De leemlagen beginnen op een diepte van 30 & 50 on 1 e n zijn
15 à 20 cm dik. Ze komen voor in de bodemtypen H4> Hn4* cHn4 en B4.
8. Vast broekveen, met daaronder in de niet verwerkte (woeste) per
celen een "vleilaag"
Het broekveen begint op een diepte van 0 - 40 cm en is steeds
dikker dan 40 cm (type Vbz).
9• Geen afwijkende lagen '
De dik en zeer dik humeuze gronden (typen E2 ? EG2 en Ed2), de
humusarme gronden (typen Asl en A2) en de diep verwerkte gronden heb
ben geen afwijkende lagen in het profiel. Bij de diep verwerkte gron
den zijn de oorspronkelijk wel aanwezige afwijkende lagen door ver
werking gebroken en met andere lagen vermengd. Ze zijn dus niet of
aanmerkelijk minder "storend" voor de verticale waterbeweging.
Toevoegingen
Op de afwijkende lagenkaart is nog een aantal toevoegingen ge
bruikt. Het zijn de toevoegingen b ? e, f, g en h van de bodemkaart
(zie bijlage 1 en paragraaf 5.3 van hfdst. 5).

DE VEENKAABT (bijlage 5)
Op deze bijlage zijn behalve de veen- en meerbodemgronden van de
bodemkaart, ook de gronden met een (ondiep verwerkte) venige boven
grond of met een veenlaag dunner dan 40 cm aangegeven (toevoegingen
c en d van de bodemkaart). De gegevens zijn dus volledig ontleend aan
de bodemkaart en deze veenkaart heeft dan ook geen andere pretentie
dan om de veengronden, de meerbodemgronden en de venige of veenbovengronden duidelijk te laten uitkomen.
Bij de dunne (<40 cm) sl of niet verwerkte venige bovengronden
of de veenlagen dunner dan 40 cm is vermeld of deze rusten op een
humuspodzol op een A/C-profiel of op meerbodem.
Hieronder volgt nog de correlatie van de op deze bijlage onder
scheiden kaarteenheden met de bodemtypen op de bodemkaart (bijlage l).

Kaarteenheden bijlage 5
1
2
3
4
5
6
7
8

Bodemtypen (van bijlage l)
Hnl, Hn2
Mz
B2, B4
Wz
VMz
Vz
Vbz
W

De toevoegingen zijn gelijk aan de toevoegingen b, e, f en g
van de bodemkaart (zie paragraaf 5«3 en bijlage l).
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10. DE GLOBALE BODEMGESCHIKTHBIDSKAABT VOOB AKKER- EN WEIDEBOÜW (bijlage 6)
Verreweg het grootste deel van het gebied is in gebruik als land
bouwgrond. De geschiktheid voor grasland en/of bouwland is echter
nogal verschillend. Dit hangt in dit gebied o.a. af van:
a. de dikte van de humeuze bovengrond en het humusgehalte.
b. de ligging t.o.v. het grondwater (de relatieve hoogteligging).
c. de textuur van de grond (leemgehalte, zandgrofheid).
d. de aard van de ondergrond (bv. voorkomen van storende lagen).
e. de aard en dikte van de minerale bovengrond»
De geschiktheidsbeoordeling is gebaseerd op de huidige toestand
van waterbeheersing. Verhoging of verlaging van de grondwaterstand
geeft dus verschuivingen in do landbouwkundige geschiktheid der ty
pen. Deze kaart geeft de potentiele geschiktheid voor akker- en weidebouw aan. Een zware bemesting verhoogt wel de opbrengst, maar ver
andert niet de potentiele geschiktheid van de gronden.
Naar hun meer of mindere geschiktheid voor bouwland,, grasland
of beide zijn de op de bodemkaart onderscheiden bodemtypen, afhanke
lijk van hun grondwatertrap, in een aantal hoofdklassen ingedeeld.
De hoofdklassen zijn weer onderverdeeld in klassen, die zo goed moge
lijk zijn aangepast aan de landbouwkundige praktijk in dit gebied.
De beoordeling in klassen berust op het landbouwkundige gebruik
van de grond en op praktische ervaring. Toetsing aan proefveldgegevens was niet mogelijk.
De oude bouwlanden steken wat betreft de dikte van hot humeuze
dek gunstig af tegen de andere gronden. Ook is het hurnusgohalte van
deze gronden gunstig.
Op deze geschiktheidskaart zijn de volgende hoofdklassen en klas
sen onderscheiden
Hoofdklasse GB
Gronden, die over het algemeen meer of minder geschikt zijn
weidebouw en tevens veelal voor akkerbouw.
GBl

Geschikt voor blijvend grasland en de meeste zomergewassen.

GB2

Matig geschikt tot geschikt voor blijvend grasland en
geschikt voor enkele zomergewassen» H.A .V.

GB3

IIa tig geschikt voor blijvend -grasland en geschikt voor de
meeste akkerbouwgewassen.

Hoofdklasse B

Bouwlandgronden

In het algemeen meer of minder geschikt voor akkerbouw,
ma.ar meestal weinig of niet gesch ikt y oor we idebouw.
BI

Geschikt voor enigszins uitgebreide lichte vruchtwisse
ling s B.H.A.V.K.3.

B2

Geschikt voor normale lichte vruchtwissolings K.H.A«(V.K.).

B3

Geschikt voor droge lichte vruchtwissolings B .H.A.

B4

Geschikt voor zeer beperkte droge vruchtwisseling» PL. ( H . A . ) .
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Hoofdklasse G

Graslandgronden

In hert algeme en me er of minder geschikt voor weidebouw ?
maar meestal weinig of niet geschikt voor akkerbouw«
G3

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

Hoofdklasse 0

Ongeschikte gronden

01

Overwegend te droge gronden»

02

Overwegend te natte gronden.
Gewasaanduidingen
S

=

rogge

V

-

voederbieten

H

=

haver

S

=

suikerbieten

A

=

aardappelen

K

=

kunstweide

In bijlage 7 zijn de geschiktheidsklassen met do gecorre
leerde bodemtypen afhankelijk van de grondwatertrap weergegeven.
Evenals op alle andere bijlagen zijn ook hier do diep uit
gegraven gronden apart onderscheiden.
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