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VOORWOORD?
Door de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht werd op
verzoek van de Rijkswaterstaat opdracht gegeven een bodemkartering uit te voeren van een complex gronden rond de toekom
stige stuwput Amerongen. Dit onderzoek werd uitgevoerd door
de Afdeling Opdrachten van de Stichting voor Bodémkartering.
Het veldwerk werd in de periode van half mei tot
1 augustus 1958 verricht door P. Harbers, D.Th. Bouman en
G. Ebbers onder dagelijkse leiding van de karteerder P.Harbers,
die tevens voor een belangrijk deel dit rapport heeft samenge
steld .
Het geheel stond onder leiding van de opzichter
B.H. Steeghs.

DE DIRECTEUR VAN DE
STICHTING VOOR BODEMKARTERING,

(Dr.Ir. F.W.G. Pijls).
HET HOOPE VAN DE
AFDELING OPDRACHTEN,

(Ir. J.C. Pape).
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1. INLEIDING.
Teneinde de gevolgen van wateronttrekking ten gevolge
van het onderbemalen van de bouwput voor het toekomstige stuwoomplez bij Amerongen na te kunnen gaan, wenste de Cultuurtech
nische Dienst de beschikking te hebben over gegevens betreffen
de de bodemgesteldheid van een gebied, gelegen binnen een straal
van 2 km rond de stuwput (afb.l). De gekarteerde oppervlakte
bedraagt 1025 ha.
Bij de opdracht werd overeengekomen, dat de resultaten
van vroegere karteringen uitgevoerd door studenten van de Land
bouwhogeschool, in het gebied ten noorden van de Rijn (met uit
zondering van de uiterwaarden) voorover mogelijk zouden wor
den gebruikt. In aanvulling op de studentenkartering, die met
een intensiteit van + 10 boringen per ha tot 1,20 m verricht
werd,zijn door de Stichting voor Bodemkartering in dit gebied
diepboringen verricht met een waarnemingsnet van 1 boring per ha
tot een diepte van 2,50 m. In het gebied ten zuiden van de Rijn
en in de uiterwaarden ten noorden hiervan werden de boringen ver
richt met een intensiteit van 4 per ha, waarvan 3 per ha tot
1,20 m en één per ha tot 2,50 m diep. Alle boringen werden op een
boorpuntenkaart vastgelegd.
De schattingen in het veld werden gecontroleerd aan de hand
van een aantal grondiuorabas, ckfc-aando zuidelijke en noordelijke zijde
van de Rijn genomen vyerd en waarvan door het Bedrijfslaboratorium
voor Grond- en Gewasonderzoek de granulaire samenstelling bepaald
werd.
Het veldwerk werd verricht op kaarten, schaal ls5*000}
de definitieve aflevering geschiedt eveneens op deze schaal.
Hoewel het aantal boringen per ha eigenlijk niet voldoende is
voor deze grote schaal, is in het onderhavige gebied niet tot
verkleining naar 1?10.000 overgegaan, want dan zouden belang
rijke gegevens om kaarttechnische redenen wegvallen.

• O • O
O • O • o • o

•
O
•
O

o •
• O
O - O

o •
• O
O '
- O

O
•
O
-

•
O
O

O
•
O
-

•
O
O

O
- O
O ' O - O
- O - O ' O -

-O'O-O-O'O'O-O-O-O'O^
O O-O O'O-O O O O O'O
-O'O'O-O'O-O-O'O O O O *
o - o - o - o o - o o o - o o o oA
A
UTRECHTSE-HEUVELRUG
.

—

—

— ^.

/o -/"-o"—/jJ
AMERONGER-WETERING

ri vjerklei

dekzand (Pleïstoceen)
O •O • O
O • O •
o So /<

gestuwd zand en grind (Pregl acia al)
verspoeld zand en grind (Fluvioglaciaal)

afb.2 Schematische doorsnede van de overgang van het rivierklei
gebied naar de Utrechtse heuvelrug (Pleistoceen)

- 2 2. BODEMKUNDIGB BESCHRIJVING VAN HET GEBIED.
2.1 Algemeen.
De afzettingen in het gekarteerde gebied zijn met uit
zondering van de veen- en zandondergrond in het noordelijk deel
alle afkomstig van de rivier de Rijn.
De diepere ondergrond bestaat ten zuiden van de Rijn
uit grof rivierzand en grind. Ten noorden van de Rijn, in het
gebied rond de Ameronger Wetering bestaat de ondergrond uit dekzand (pleistocene windafzetting). Dit wordt van het kleidek ge
scheiden door een veenlaag (meestal bosveen), variërend in dikte
van 50 cm tot 2 m (zie afb. 2).
Vooral in het gebied ten noorden van de Ameronger Vete
ring komt de pleistocene zandondergrond vrij dicht aan de opper
vlakte (+ 1.20 m beneden maaiveld). Verder naar het zuiden, vlak
langs de Rijn en ten zuiden hiervan duikt deze pleistocene zand
ondergrond vrij snel weg en de rivierafzetting is daar enige
meters dik.
Wanneer we ons tot de bovenste 1.20 m van de rivieraf
zetting bepalen, blijkt dat er grote verschillen in zwaarte,
zowel horizontaal als verticaal, in het afgezette materiaal voor
komen. Dit als gevolg van periodieke verschillen in stroomsnelheden»
Uiterst zware en lichte afzettingen komen naast en/of^p
elkaar voor (zie Edelman e.a. 1950. Een bodemkartering van de
Bommelerwaard boven den Heidijk). De bodemkaart geeft hiervan
een duidelijk (en vaak grillig) beeld, In het uiterste noorden
van het gebied, was de invloed van de rivier aanvankelijk slechts
gering, zodat de aanwezige vegetatie zich kon handhaven en hier
onder zeer vochtige omstandigheden veen ontstond. Voor een meer
gedetailleerde beschrijving van het afzettingsmechanisme van de
rivierklei wordt verwezen naar de hiervoor genoemde publicatie
van Edelman e.a.
2.2 Stroomgronden.
2.2.1. 5.e_oud£ £tro£m^r ond_en
De oude stroamgronden welke door hun grofzandigheid en
kalkarmoede van de jongere stroomgronden afwijken, komen in dit
gebied niet aan de oppervlakte voor en ontbreken ten noorden
van de Rijn geheel.
Op enkele plaatsen, hoofdzakelijk in de Nederwijkermaat
in Maurik werd deze oude stroomgrond in de ondergrond aangetrof
fen, afgedekt door een zware jonge kalkrijke rivierafzetting.
Vrijwel altijd wordt de oude stroomgrond aangetroffen te
midden van jongere afzettingen, waardoor het voorkomen (o.a.
door verspoeling van dit materiaal) zeer grillig is. Doordat
deze gronden nergens aan de oppervlakte voorkomen, zijn zij niet
nader onderscheiden.
2.2.2. De_j ongere_str0omgronderu_
Vrijwel het gehele gebied ten noorden en ten zuiden
van de Rijn is bedekt met jongere stroomgronden. Ten noorden
van de Rijn is deze vrij zwaar en er komen slechts weinig pro
fielen voor met een lichte ondergrond.
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gronden slechts weinig ontkalkt en gaat de ontkalking van de
bovengrond maar enkele dm diep. Deze gronden hebben over het
algemeen een vrij goede structuur.
2.2.2.1. De £troomgronden ten noorden van de Rijn.
Deze komen in een smalle strook van + 200 m langs de
dijk voor. Het zijn steeds vrij zware gronden (+ 30-34$ lutum),
met een ondergrond van zware klei. De structuur is vrij goed.
In de omgeving van de boerderij Berkestein komt stroomgrond
voor met een lichte ondergrond, die echter dieper weer overgaat
in zware klei.
Meer naar het westen, bij de boerderij "Borreveld",
rust de zware stroomgrond op kleiarm tot zwakkteiig zand, dat
tussen 80 en 120 cm begint en in de diepere ondergrond {+ 1.50 m
- m.v.) weer oveigaat in zware klei. Ook bij de boerderij
"Willemshoef" komt in de ondergrond kleiarm tot zwak kleiïg zand
voor. Hier ontbreekt echter de zware klei in de ondergrond. Het
merendeel van de stroomgronden (50-100 cm dik) rust op een zware
klei-ondergrond (komklei).
In de ondergrond is onder de zware komkleilaag weer
stroomgrond aanwezig, die tamelijk fijnzandig en kaUrijk is. Ten
noo-rdwesten van de boerderij "Borreveld" is deze stroomgrond ver
mengd màt verspoeld dekzand. Dit dekzand komt echter zeer plaat
selijk voor en is daarom niet op de kaart aangegeven. Door de
vrij gunstige, hoge ligging zijn alle stroomgronden diepbruin
gekleurd en vrijwel nergens komt wateroverlast voor. Een
+ 20 m brede strook langs de dijk is afgegraven voor dijkver
zwaring en/of dijkherstel. Deze lage gronden zijn nat en grijzer
van kleur.
2.2.2.2. De £tr£omgronden t£n zuidenjran d£ Rijn^
Vrijwel het gehele, ten zuiden van de Rijn gelegen ge
bied, bestaat uit jongere stroomgronden op klei- of zandondergrond. De ondergrond van klei komt in hoofdzaak ten zuiden van
de Kapelstraat en de dorpskern van Maurik voor, terwijl in het
westen de klei-ondergrond tot dicht bij de rivierdijk aanwezig
is. Verder is overal een ondergrond van zand aanwezig. Naar het
zuiden neemt de dikte van het stroomgronddek af. In de directe
om£cecing van de dorpskern van Maurik ften o. en ten w.) komen de
lichtste gronden voor en wordt plaatselijk kleiarm tot zwalc klei
ig zand aangetroffen binnen 120 cm. Ten westen van de dorpskern
even ten noorden van de Kapelstraat is de stroomgrond licht
(+ 18-25$ < 2 mu). Hierin komt plaatselijk het kleiarme zand vrij
dicht onder het maaiveld voor
80 cm - m.v.). De bovengrond
van deze stroomgrond is meestal enkele dm diep ontkalkt.
Waar het zand in de ondergrond ontbreekt en deze be
staat uit matig zandige of lichte klei, worden de beste gronden
aangetroffen. Dicht bij de dorpskern van Maurik is de grond vrij
diepzwart gekleurd ten gevolge van sterke humusverrijking door
eeuwenlange bemesting (oude cultuurgronden). Het humusgehalte
ligt kfer tussen 3 en 5f°>
De stroomgronden ten oosten van de dorpskern zijn alle
vrij zwaar, slechts een klein gedeelte in het uiterste oosten
van dit gebied heeft een lichtere bovengrond. Zowel onder de
lichte als onder de zware stroomgrond komt hier zwak kleiig
tot kleiarm zand voor op een diepte variërend van 50 tot 120
cm - m.v..
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De lichtere gronden in dit gedeelte hebben door enige grofzandbijmenging in de bovengrond een minder goede structuur dan de
gronden ten westen van de dorpskern.
De zware stroomgronden welke hier overwegend voorkomen
zijn van goede kwaliteit. Op enkele plaatsen vlak bij de lich
tere gronden is door grofzandbijmenging de structuur minder
goed en zijn deae gronden slempig. Het kleiarme tot zwak klei
ig zand dat in de ondergrond plaatselijk wordt aangetroffen
is kaOcrijk.
Ten zuiden van de dorpskern komt de zwaardere kleiondergrond ondieper voor en is het bovenliggende stroomgronddek
dunner. Vaak wordt er onder de zware kleilaag weer stroomgrond
aangetroffen, die dan kalkrijk en tamelijk fijnzandig is. De
zwaarte van deze stroomgrond varieert van 12-35$ lutum. Vrijwel
nergens werd hier kleiarm of zwak kleiig zand aangetroffen. De
bovengrond is, hoewel zwaar, van vrij goede kwaliteit en bevat
meestal kalk.
Ook hier zijn de gronden in een smalle strook ten zui
den van de dorpskern zwart gekleurd, door sterke humusverrijking als gevolg van eeuwenlange bemesting (oude cultuurgronden).
De gronden in de Nederwijkermaat in het zuidwesten van
het gebied vertonen geen belangrijk verschil met die ten zuiden
van de dorpskern. De zware klei-ondergrond komt tot dicht aan de
rivierdijk. De lichtere stroomgrondondergrond ontbreekt hier
plaatselijk. Dicht bij de rivierdijk is de bpvengrond vrij licht
en gaat tussen 80 en 120 cm over in zware klei. In het uiterste
zuidwesten van het gebied in de omgeving van boerderij "Otten
stein" komt kleiarm tot zwak kleiig zand in de ondergrond voor.
Bit ondergrondzand is kalkarm en vrij grof, in tegenstelling tot
het overige gedeelte van dit gebied, waar het zand in de onder
grond matig fijn en kalkeijk is. Het kan dan ook gerekend worden
tot de afzettingen van de oudere stroomgronden (zie 2.2,1.).
Vanaf-de Rijndijk. -in zuidwestelijke richting naar de Perkstraat
wordt het gebied doorsneden door een smalle stroombedding, die
opgevuld is met zwaarder materiaal. Vooral het materiaal uit
de ondergrond van deze bedding wijkt af van de gronden in de
omgeving. In het westen langs de gebiedsgrens ligt aan de zuid
zijde van deze bedding een kleine oppervlakte lichte stroom
grond, waarin tussen 60-100 cm kleiarm tot zwak kleiig zand
voorkomt. T©n zuiden van deze lichtere grond komt in de zware
stroomgrond op 40 tot 60 cm diepte een oude bewoningslaag voor.
Deze wordt gekenmerkt door oen denkere kleur met plaatselijk
fosfaatvlekken (humusgehalte + 3$)•
2.3 De komgronden.
De in dit gebied gelegen komgronden komen uitsluitend
ten noorden van de Rijn voor. Onderscheiden kunnen worden?
a. komgronden met lichtere ondergrond of lichtere tussenlaag
b. komgronden (zwaar blijvend)
c. komgronden-op-veen.
a. Ee_komgronden met M_chtere_ond£rgrond £f_lichtere tu£S£nlaa.g.
De betrekkelijk kleine oppervlakte komgrondem waaronder
stroomgrond aaage boord wad,ligt in hoofdzaak ten noorden van de boer
derij "Borreveld" en ten zuidoosten van de Natewisch. De zwaarte
van deze komgrond varieert van 35 "tot 50$ lutum. De overgang naar
de lichtere ondergrond ligt op een diepte van 50 tot 120 cm. De

- 5 bovengrond is meestal vrij diepbruin gekleurd en het humusgehalte varieert van 5-8$. De onderkant van de komgrondlaag
heeft veelal een + 10 cm dikke vrij donkere taaie laag, die
soms venig ontwikkeld is. De onderliggende stroomgrond ia tame
lijk fijnzandig en kalkrijk.
Plaatselijk komt hieronder verspoeld dekzand voor. Op
enkele plaatsen werd onder de lichtere stroomgrond weer zware
klei aangeboord. In de onmiddellijke omgeving van de kom-opstroomgronden werd plaatselijk dekzand onder de komgrond aange
troffen.
In het noordoosten van het gebied, langs de oude
stroombedding, komt komgrond met een zandtussenlaag voor. Dit
zand bestaat grotendeels uit verspoeld dekzand.
b. De_komgronden (zwaar blijvend).
Deze komen over een vrij grote oppervlakte voor en
kunnen onderscheiden worden in twee verschillende zwaarteklassen
n.l. type K (35-50$ lutum) en type Kw (meer dan 50$ lutum). De
zwaarste van deze gronden (type Kw) zijn in het noordwestelijk
gedeelte gelegen^ de bovengrond is sterk humeus(j- 10-18$ op
graslandgronden). Naar beneden worden ze snel grijs en humusarm.
Hier en daar komen in deze zware grond donkere lagen
voor, die plaatselijk soms venig ontwikkeld zijn (zgn.laklagen).
Meer oostelijk komen de lichtere komgronden (type K) voor, die
de scheiding vormen tussen de kom-op-stroomgronden in het noor
den en de kom-op-veengronden in het zuiden. De bovengrond is
niet zo sterk humeus als bij het type Kw, het humusgehalte va
rieert van 6-14$ (op graslandgronden). Door hun vrij goede ont
watering en relatief hoge ligging zijn deze gronden vrij diep
bruin gekleurd en hebben zij een vrij goede structuur. Mede door
bovengenoemde kenmerken treft men hier in verhouding meer bouw
land aan dan op de zware gronden in het noordwestelijk gedeelte.
In een strook van enkele honderden meters langs de rivierdijk
zijn deze komgronden vaak kalkrijk. De boomgaarden hierop zijn
van goede kwaliteit.
c. Kom-£p-V£engrond£n_:_
In het uiterste noorden van het gebied wordt het komgronddek vrij dun en rust tussen 80 en 120 cm - m.v. op veen.
Aan de noordzijde komt onder dit veen dekzand voor (afb. 2).
In tegenstelling tot de komgronden meer zuidelijk liggen deze
gronden lager en worden ook vrij ondiep grijs van kleur.
2.4 De overslaggronden.
Hier is onderscheid gemaakt tussen dij_kbreukoverslaggronden en oeverwal^o^braakgrond^n^
De d£jkbreukove_r£lag^ronden worden gekenmerkt door hun grofzandigheid en kalkrijkdom (Type 0). Ze komen alleen in het gedeel
te ten noorden van de Eijn voor nabij de boerderij "Borreveld".
Het betreft hier een klein oppervlak met een vrij dun
dek van grofzandige klei op de onderliggende lichte tot zware
niet grofzandige klei. De overgang is vrij scherp. Los zand of
kleiarme zandlagen komen er niet in voor.
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De_oev^rwa M^r braakgr ond en hebben het karakter van een over
slag, doch zijn afgezet voor de bedijking en zijn minder grofzandig.
De bovengrond is duidelijk van de onderliggende af
zetting te onderscheiden en varieert in zwaarte van 8-17,5$
lutum.
Ten noorden van de Rijn ontbreken deze afzettingen.
In het zuidelijk gebied komen deze gronden slechts over een
geringe oppervlakte voor, n.l. ten westen van de dorpskern van
Maurik en ten noorden van de Oude Wielse straat. In de onder
grond komt hier plaatselijk kleiarm tot zwak kleiïg matig grofgrof zand voor. Het zijn derhalve vrij lichte en droogtegevoelige gronden.
2.5 Gronden met pleistoceen zand in de ondergrond (dekzand).
Het betreft hier gronden met een ondiepe dekzandondergrond. Op dit dekzand is een dunne (gebroken gronden) of dikke
laag zware klei afgezet. Naarmate deze gronden relatief hoger
liggen, is de vermenging (homogenisatie) van deze klei met het
zand uit de ondergrond groter geweest ("gebroken" karakter). De
lager gelegen gronden van deze groep zijn dientengevolge zwaar
der en kunnen tot 30$ lutum bevatten. Ze hebben echter ook nog
grofzandbijmenging en daardoor een minder goede structuur (ge
broken karakter).
Deze gronden komen alleen in het gebied ten noorden
van de Rijn voor, n.l. in het noordoosten van het gebied. Hier
ligt tevens een met zware klei opgevulde oude stroombedding.
Plaatselijk vindt men langs deze bedding, verspoeld dekzand
met een "gebroken" bovengrond. De ondergrond bestaat hier echter
uit zware (kom) klei.
2.6 De uiterwaardgronden
Deze afzettingen zijn veel rêgelmatiger van opbouw
dan de binnendijks gelegen gronden. Profielen met zeer zware
klei komen hier niet voor en de bovengrond heeft over het alge
meen een lutumgehalte tussen 17,5en 33$»De structuur en de water
huishouding in deze gronden zijn goed. Alle profielen zijn
kalkrijk en homogeen diepbruin. Gelaagdheid komt behoudens in
een smalle strook vlak langs de rivier tot + 1 m vrijwel nergens
voor.
Duidelijke hoogteverschillen treden vaak op doors
a. natuurlijke hoogteverschillen
b. hoogteverschillen ontstaan door menselijke invloed.
a. De natuurlijke hoogteverschillen komen voor in de vorm van
ruggen (oeverwallen) en lager gelegen beddingen, die duidelijk
in het landschap te herkennen zijn.
b. De hoogteverschillen isn gevolge van menselijke invloed zijn
o.a. ontstaan door afgraving t.b.v. de baksteenindustrie en
aanleg of versterking van dijken en kaden. Deze hoogteverschil
len treden pleksgewijs opv de vorm en grootte hiervan varieren
van enkele ares tot vrij grote oppervlakten. De toestand waarin
de afgegraven percelen achtergelaten zijn laat meestal te
wensen over. Vooral de diep uitgegraven gedeelten hebben dikwijls
een - zeer ongelijke ligging, of liggen nog woest (niet in cul
tuur) .
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Door de zeer grote zwaarteverschillen van de boven
grond zijn deze gronden niet ingedeeld naar de zwaarte van de
bovengrond, doch naar de mate van afgraving en de meer of min
der ongelijke ligging.
De dikte van het overgebleven of opgebrachte kleidek
is wel aangegeven. In de ongelijk gelegen gebieden komen hierbij
echter afwijkingen voor. Tot het kleidek werd gerekend alle
materiaal met meer dan 8fo lutum.
2.6.1. De_uit£rwaardgronden_langs_de rechter Rijnoever.
In de polders "Koornwaard en Kokkewaard" komen slechts
enkele vergraven stukken voor en wel in het zuidelijk deel. De
afgravingen gaan nog steeds door. De afgravingen zijn geschied
ten behoeve van de baksteenindustrie. Het overgebleven kleidek
variëert van 40 tot + 60 cm dikte, terwijl daarnaast enkele
stukken voorkomen, die als water en/of moeras zijn achterge
laten. Bij hoge waterstanden, meestal ten gevolge van kwel,
komen deze afgegraven percelen vrijwel geheel onder water.
In het zuidelijk deel van de Polder "Kokkewaard" komt
een geëgaliseerd stuk grond voor. Dit was het droogterrein van
een steenfabriek, die hier heeft gestaan. Van het vroegere fa
brieksterrein ligt nog een gedeelte woest.
Vlak langs de rivierdijk komt een + 20 ra brede strook
lage vergraven gronden voor, die t.b.v. dijkverzwaring afgegra
ven zijn en deels tot moeras of onland zijn geworden. Langs
de rivier ligt een strook aanwas, die tot 1.20 m gelaagd (zand
en sliblaagjes) is.
Enkele strängen of oude stroombeddingen komen in het
midden van deze polder voor en zijn te herkennen als lager ge
legen geulen. Deels bestaan ze nog uit water en/of moeras en
deels zijn ze reeds opgevuld met vrij zware klei, die meestal
tot diep in het profiel doorgaat. Vlak langs de rivier komen
enkele stukken voor met kleiarm of zwak kleiïg zand van 80 tot
120 cm, terwijl in enkele kleinere oppervlakten dit zand reeds
tussen 50 en 80 cm voorkomt. Uitgezonderd een kleine oppervlak
te ten oosten van "de Duinen" waar kleiarm tot zwak kleiïg zand
op een diepte tussen 80 en 120 cm voorkomt, bestaan deze polders
uit vrij homogene uiterwaardgrond, die in de diepere ondergrond
geleidelijk overgaat in minder lutumhoudend materiaal.
2.6.2. DejiiterwaardgrondenJLangs_de

nker_Eij&0ever^

In tegenstelling tot de uiterwaardgronden ten noorden
van de Rijn zijn deze uiterwaarden voor het grootste gedeelte
reeds vergraven, uitgezonderd enkele percelen ten westen van de
steenfabrieken v.h.B. en P. en Maurik II. Verreweg de meeste
afgegraven percelen zijn echter weer als cultuurland (grasland)
in gebruik.
Ook hier zijn de afgegraven gronden ingedeeld ins
a. diep of ondiep afgegraven gronden en
b. gronden met vlakke of ongelijke ligging.
Tot de diep afgegraven zijn die percelen gerekend, die meer dan
100 cm zijn afgegraven.
Een indeling naar zwaarte is in deze vergraven gronden
niet gemaakt, daar deze op korte afstand sterk kan wisselen.
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van het nog aanwezige of opgebrachte kleidek en de hoogtelig
ging t.o.v. het grondwater. De meeste vergraven gronden in de
ze uiterwaarden hebben een kleidek met een dikte van 50-80 cm,
terwijl er ook percelen voorkomen met een kleidek dunner dan
50 cm. Tot het kleidek wordengerekend alle afzettingen
met
meer dan 8% lutum. Doordat het nog resterende en/of opgebrachte
kleidek meestal vrij dun is en de ondergrond uit gelaagd zand
(grof en fijn) bestaat, verdrogen deze gronden in de zomer vrij
snel. Hierdoor komt er bij hoge rivierstanden op deze gronden
ook wateroverlast voor.
De onderscheiding vlakke of ongelijke ligging is cul
tuurtechnisch meer van belang. De
ongelijke ligging wordt ge
kenmerkt door het voorkomen van hoge, droge en lage, natte ge
deelten in één perceel. Wanneer deze hoogteverschillen duide
lijk waarneembaar waren, dan is dit aangegeven als gronden met
ongelijke ligging. Ten westen van de steenfabriek Ariè'ns I komt
een vrij grote oppervlakte geëgaliseerde gronden voor. (type
AE). Dit zijn vergraven gronden geweest en de variatie in zwaar
te van het kleidek is dan ook groot. De dikte van dit kleidek
wisselt van 20 tot 50 cm, het onderliggende materiaal bestaat
uit gelaagd grof en fijn zand. Door de vrij lage ligging t.o.v.
de omgeving en ook t.o.v. het gemiddelde peil van de Rijn,
treedt hier in voor- en najaar bij hoge rivierstanden waterover
last op. In de zomer verdrogen deze gronden vrij snel, ten ge
volge van het vrij dunne en over het algemeen lichte kleidek.
Grote oppervlakten worden hier momenteel nog afgegraven voor de
baksteenindustrie, enkele stukken worden gelijktijdig weer in
cultuur gebracht.
De hiervoor genoemde niet vergraven gronden (ten westen
van de steenfabrieken Maurik II en v.h. B. en P.) bestaan uit
vrij zware uiterwaardgronden met in de ondergrond een geleide
lijke overgang naar minder lutumhoudend materiaal. Evenals langs
de rechteroever, ligt vlak langs de rivier een strook aanwas.
De reeds behoorlijk hoog opgeslibde aanwassen zijn op de bodemkaart aangegeven. Een smalle strook van de aanwas direct langs
de Rijn bestaat uit zand-en sliblaagjes, die meestal tot 1,20 m
doorgaan. Hier tegenaan ligt een smalle strook die bverwegend
uit lichte profielen bestaat waarin op enkele plaatsen het
kleiarme tot zwak kleiige zand binnen 50 om diepte voorkomt. In
afwijking van de overige uiterwaardgronden kenmerken deze jonge
gronden zich door meer of minder sterke gelaagdheid.
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3.1 Algemeen.
Bij de legendaindeling van de rivierkleigronden is zo
weinig mogelijk gebruik gemaakt van de landschappelijke bena
mingen zoals stroomgrond, komgrond e.d.. Deze terminologie is
nog wel gebruikt ter aanduiding van de voornaamste bodemgroepen in de legenda en bij de beschrijving van het gebied (hoofd
stuk 2). Voor de onderverdeling in bodemtypen geldt de morfometrische indeling, terwijl daarnaast nog enkele landschappe
lijke kenmerken zijn gebruikt. Als belangrijkste criteria bij
deze onderverdeling in alle bodemgroepen geldens
1. de zwaarte van de bovengrond in 6 lutumklassen (lutum »
deeltjes < 2 mu) |
2. de grofheid van het zand in de bovengrond$
3. het profielverloop.
Verder is nog onderscheid gemaakt ins
4. voorkomen van al of niet verspoeld dekzand binnen boorbereik
(120 cm)?
5. voorkomen van oude cultuurlagen onder jongere afzettingen;
6. oude stroomdraden?
7. open water.
Daarnaast zijn de diepte van afgraving en het reliëf van het
maaiveld belangrijke onderscheidingen in de vergraven buiten
dijkse gronden (uiterwaarden).
3.2 Indeling legenda.
a. Ind_eng_van_de_ bovengrond_naar zwaarte_ en_grofheid van het_
z_and_j_
Het belangrijkste is de indeling naar de lutumklasse
van de bovengrond. De eerste letter (of de eerste twee letters)
van het symbool geeft (geven) de zwaarte van de bovengrond aan.
Daarnaast is hij de lichtste profielen nog onderscheid gemaakt
naar de grofheid van het zand. Hieronder volgt een indeling
van de zandfractie (> 50 mu).
5O- IO5 mu uiterst fijn zand )
IO5- 150 mu zeer fijn zand
)-fijn zand
I5O- 210 mu matig fijn zand
)
210- 420 mu matig grof zand
]_
420-2000 mu zeer grof zand
) ^ro zan
0 - Overslaggronden. Sterk zandige tot matig zandige kleis
(12-25$ lutum), met bijmenging van grof
zand.
(Sz. Sterk kleiïg zand (8-12$
(
lutum)met bijmenging van
Se-Ss - Oeverwaldoorbraakgronaen-jSa_
(
(

klel

(l2_

17,5$ lutum),met bijmenging van grof zand.

,
( SI. Matig zandige klèis17,5-25$ lutum
Sl-Sw - stroorcr^româ.!»-^
kle±f
„
,
( K. Matig zware kleis 35-50$
Tr
v
3
/ lutum.
K
-Kw - Komgronden|
Kw_ Zeer%Kar, klei , > 5^ lutum.

- 10 Voor uiterwaardgronden geldt dézelfde indeling, maar hierbij
is in plaats van de letter S de letter U gebruikt.
De groepen Sz en Ss hebben zowel fijn als grof zand in de bo
vengrond.
b. Iadeling_naar Er£fielv®rA02P.L
De dikte van de eerste (bovenste) laag in het pro
fiel is aangegeven met een cijfer achter de eerste letter
namelijks
1. dunner dan 50 cm|
2. 5O-8O cm dikj
3. $0-120 cm dik.
Indien er achter de eerste letter geen cijfer voorkomt is het
profiel tot 120 cm uniform van samenstelling. De eventueel in
het profiel voorkomende lagen welke lichter of zwaarder zijn
dan de eerste laag zijn als volgt aangegeven?
z
s
1
w
k
v

=
=
=
=
=
=

zwak klei'ïg tot kleiarm zand (< 8$ < 2 mu) \
sterk zandige tot lichte klei (12-35$ < 2 mu)5
matig tot sterk zandige klei (12-25$ < 2 mu)5
lichte klei (25-35$ < 2 mu)5
matig tot zeer zware klei (> 35$ < 2 mu)5
veen, indien dit binnen 120 cm wordt aangetroffen.

De bij de codering voorkomende volgorde in letters geeft aan
de opeenvolging van de lagen in het profiel.
Bijv.s Een profiel met een bovengrond van lichte klei (Sw),
tussen 50-80 cm (2) overgaand in sterk tot matig zan
dige klei (l) wordt aangegeven als Sw21.
Bij profielen met meer dan 2 lagen is de dikte van de
tweede laag niet aangegeven.
Bijv.s Bovengrond matig zware klei (K), tusswn 50-80 cm (2)
overgaand in sterk zandige tot lichte klei (s) en
rustend op matig zware klei 35-50$ < 2 mu (k) krijgt
het symbool K2sk.
De overgangen zijn meestal geleidelijk.
c. De_indeliog van d_e_gronden m£t_pl:ei:st_oc_een_zand in_de_ on
dergrond _^( dekzand) (code Dj.
Hiervoor geldt dezelfde indeling als voor de rivierkleigronden, maar in plaats van S of U wordt D gebruikt als
eerste letter van de codering. Deze gronden zijn altijd vrij
grofzandig in de bovengrond.
d. Oude_cultuurgronden (code P)i
De oude cultuurgronden die humeuzer en donkerder
zijn dan de normale profielen en o.a. rijk zijn aan geel
groene fosfaatvlekken, komen in dit gebied alleen aan de op
pervlakte voor in de dorpskern van Maurik, die echter niet is
gekarteerd. Wanneer deze oude cultuurgronden overdekt zijn
door jongere afzettingen is dit aangegeven met de toevoeging p
achter de letter die de zwaarte van de bovengrond aangeeft
(bijv.s Swp). Dit type komt op de kaart voor ten noordwesten
van de Perkstraat in de Nederwijkermaat.
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De opgevulde stroombeddingen hebben meestal een sterk
wisselende profielopbouw van zware humeuze klei en/of zware klei
op grof zand. Voor zover ze in het veld duidelijk herkenbaar
waren, zijn ze aangegeven met de oode SB (in de stroomgronden)
of de oode UB (in de uiterwaarden).
f. Open_water_(code w).
Behalve de Rijn, zijn met deze code alle als open wa
ter gelegen stukken, zoals kolken, open rivierarmen, etc., aan
gegeven.
3.3 De onderscheiden bodemtypen op de bodemkaart (bijl. l)
De_overslaggronderu_(code O)
Types 02w. Matig zandige klei,f met bi.imerurins van srrof zand!)
lO^ÖO ónTdi; ipllichtl klei.
Profielbeschrijving;
0 - 60 cm matig zandige (grof) bruine klei
(20io lutum)
60 - 90 cm bruine tot bruingrijze iets roestige,
lichte klei (28$ lutum)
90 - 120 cm grijze matig roestige, lichte klei
(34io lutum)
Doordat dit profiel niet licht is, is dit bodemtype
vrijwel niet droogtegevoelig.
De grofzandige bovengrond zal in droge perioden nog
wel uitdrogen, doch de meeste gewassen hebben een
beworteling tot in de fijnzandige klei.
Types Olk. Matig zandige klei^ met bij_men£ing_van_grof zanc|_
dunner_dan_50
op_zware_klei._
Profielbeschrijvings
0 - 40 om matig zandige (grof) bruine klei
(24% lutum)
40 - 90 cm zware bruingrijze, naar beneden grijze
matig roestige klei (38$ lutum)
90 - 120 cm zware grijze vrij sterk roestige klei
(42^0 lutum)
Aangezien in dit profiel de zware ondergrond ondiep
voorkomt, kunnen moeilijkheden met de vochtvoorziening optreden. Ook de vermenging van de grofzandige
klei met de zware klei is ongunstig voor de struc
tuur.
Types 02k. Matig? £andige_ klei^met bij_m£nging_van_grof z_and)
10-80 £m_dikj_ op_zware_klei_._
Profielbeschrijvings
0 - 60 cm matig zandige (grof) bruine, naar bene
den bruingrijze zwak roestige klei
(22% lutum)
60 - 90 cm zware bruingrijze matig roestige klei
(36fo lutum)
90 - 120 cm zware grijze matig tot sterk roestige
klei (45$> lutum)
Doordat de zware klei-ondergrond nogal ondiep voor
komt zijn moeilijkheden met de waterbeheersing niet
uitgesloten. In droge perioden is er weinig water
beschikbaar voor de plant, zodat verdroging op kan
treden.
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Type Sz2z. Sterk kleiig_zand ,J[raet_bijmenging van matig grof
zand) £0-80 cm_diki op_kleiLarm_tot_zwak klëiî_g_zand
Profielbeschrijving;
0 - 60 cm sterk kleiïg zand (matig grof)(10$ lutum)
60 - 80 cm sterk kleiïg zand (matig grof)( 8$ lutum)
80 - 120 cm kleiarm iets roestig grof zand
Dit type heeft ook een zeer lichte iets grofzandige
bovengrond, terwijl op geringe diepte reeds zand
werd aangetroffen. Het vochthoudend vermogen van de
bovengrond is niet groot en aanvoer van vocht uit de
ondergrond is er niet of nauwelijks, waardoor vrij
snel verdroging kan voorkomen.
Type Sz3z. Sterk kleixg_zand,j[met_bijmenging^ van matig grof
zand^ Ho—120 g m dik,_o£ kleiarm tot £wak_kleiïg zand
Profielbeschrijvings
0 - 50 cm sterk kleiig zand (matig grof)(11$ lutum)
50 - 90 cm sterk kleiïg zand (matig grof)( 8/0 lutum)
90 cm grof zand
De nadelen van type Sz2z zijn in mindere mate aanwe
zig. Het vochthoudend vermogen is hier groter, door de
dieper gelegen zandondergrond. Kans op verdroging in
droge perioden is er niettemin.
Type Ss2z. Sterk zandige klei^met bijmenging_van_matig_grof
z_andj £0-80 _cm dik,_o£ kleiarm tot £wak_kleiïg_ zand
Profielbeschrijvingg
0 - 50 om sterk zandige (matig grof) bruine klei
(13$ lutum)
50 - 70 cm zwak kleiïg (matig grof) zand (8$ lutum)
70 cm grof zand (enkele sliblaagjes en ieta
roest)
De bovengrond vertoont geen verschil met het Ss type,
doch hier komt het grove zand vrij ondiep voor. Hier
door is de kwaliteit van dit type veel minder en kan
er in droge perioden verdroging voorkomen (gering.
vochthoudend vermogen),
Type Ss3z. Sterk zandige klei^ lmet_bi_jmenging van matig grof
z_andj ÏÏ0-l£0_om dik,_o£ kleiarm tot zwak_kleiïg zand
Profielbeschrijving;
0 - 50 cm sterk zandige (matig grof) bruine klei
(13$ lutum)
50 - 80 cm sterk zandige (matig grof) bruine tot
grijsbruine iets roestige klei (17$ lutum)
80 - 100 cm zwak kleiïg (grof) zand (iets roest)
(8io lutum)
100cm grof zand
De droogtegevoeligheid is bij dit type minder dan
bij het vorige en zal bij deze gronden alleen in
langere droogteperioden optreden
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zandj 80-120]_cm,_diiikL0£ .zware kleij_
Profielbeschrijving;
0 - 40 cm sterk zandige (matig grof) bruine klei
(l6% lutum)
40 - 60 cm sterk zandige (matig grof) grijsbruine
zwak roestige klei (14$ lutum)
60 - 90 cm fijnzandige bruingrijze lichte klei
(28fo lutum), met roest
90 - 120 cm zware grijze klei (38$ lutum) matige
tot sterke roest
De dikte van de grofzand ige bovengrond is hier +
60 cm. De hieronder gelegen vrij zware fijnzandige
stroomruggrond neemt naar beneden in zwaarte toe en
gaat > 90 cm over in komklei. Hierdoor is dit pro
fiel vrij goed vochthoudend en zal niet spoedig
verdrogen.
Stroomruggronden (code Sl-Sw)
Type SIo

Matig zandige klei_j_ dikker_dan_120_cm
Profielbeschrijving;
0 - 40 cm matig zandige bruine klei (21$ lutum)
40 - 70 cm matig zandige bruine klei (24$ lutum)
70 - 90 cm matig zandige grijsbruine naar beneden
bruingrijze klei (21$ lutum) met roest
90 - 120 cm sterk zandige bruingrijze klei (l6$
lutum), met roest
De tot dit type behorende gronden zijn van zeer goede
kwaliteit. Ze zijn niet droogtegevoelig en hebben
een goede waterhuishouding.

Type S12z. Matig zandige klei^ 50-80_cm d_ik,_o£ kleiarm tol;
£wak_kleiïg z_and_
Profielbeschrijving;
0 - 50 cm matig zandige bruine klei (24$ lutum)
50 - 70 cm sterk zandige grijsbruine, iets roes
tige klei (lö$ lutum)
70 cm matig grof zwak roestig zand (met en
kele sliblaagjes)
De dikte van d e rechthoudende bovengrond is hier
gering, zodat de tot dit type behorende gronden
droogtegevoelig zijn.
Type S13z. Matig zandige kleii80-120 cm_dikA £P_kleiarm_tot_
£wak_kleiïg zand_
Profielbeschrijving;
0 - 40 cm matig zandige bruine klei (23$ lutum) ,
40 - 70 cm matig zandige grijsbruine klei (25fo
lutum), iets roestig
70 - 100 cm sterk zandige bruingrijze klei (lifo
lutum), met roest
100cm matig grof zand (iets roestig)
Het kleiarme zand begint vrij diep in het profiel
en het vochthoudend vermogen van de bovenliggen
de klei is dientengevolge
veel groter àan bij
type S12z. Alleen in lange droogteperioden kunnen
deze gronden verdrogen.
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klei_
Profielbeschrijving;
0 - 40 cm matig zandige bruine klei (24$ lutum)
40 - 70 cm bruingrijze, iets roestige lichte klei
(28$ lutum)
70 - 90 cm bruingrijze tot grijze, matig roestige
klei (32$ lutum)
90 - 120 cm grijze lichte klei (34$ lutum), met
roest.
Dit type is van goede kwaliteit. Goed voohthoudend
vermogen.
Sllwz.Matig zandige klei, dunner dan ^0_cm,_o£ lichte_klei_,
met kleiarm tot zwak_kleiïg z_and_in de_ondergrond
Profielbeschrijving;
0 - 40 cm matig zandige bruine klei (24$ lutum)
40 - 70 cm grijsbruine lichte klei (28$ lutum) met
roest
70 - 100 cm bruingrijze tot grijze matig roestige
lichte klei (32$ lutum)
110cm matig grof zand, met roest
Dit profiel is vergelijkbaar met type S13z. Door
het nog groter voohthoudend vermogen van de boven
liggende kleilaag zal hier vrijwel geen verdroging
voorkomen.
Type S12w. Matig_ zandi_ge_ kleij_ 5.0-80 cm_dikA op_lichte _^fijn-_
^andige_)_klei_
~~
Profielbeschrijving;
0 - 40 cm matig zandige bruine klei (23$ lutum)
40 - 70 cm matig zandige grijsbruine klei (25$
lutum),iets roestig
70 - 110 cm bruingrijze tot grijste lichte klei (28$
lutum), met roest
110cm grijze, matig roestige lichte klei (33$
lutum)
Een type van goede kwaliteit, vrij dikke lichte bo
vengrond met in de diepere ondergrond geleidelijk
zwaarder wordende klei. Goed voohthoudend vermogen.
Type S13w. Matig ^and_ig£ klei^ 80~120_cm dik,_o£ ]-ictrte_(f i jazand ige )__kle i
Prof ielbeschri j-y ings
0 - 40 cm matig zandige bruine klei (23$ lutum)
40 - 70 cm sterk zandige naar beneden bruingrijze,
iets roestige klei (26$ lutum)
70 - 90 cm matig zandige bruingrijze tot grijze
klei (25$ lutum), ©et roest
90 - 120 cm grijze lichte klei (33$ lutum), met roest
Dit type is vergelijkbaar met type SI, de zwaardere
klei komt diep in het profiel voor. Goed waterhou
dend vermogen.
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met matig £andi_ge_ tot lichjte_klei_ in_de ondergrond
Profielbeschri jvTngs
""
~
0 - 40 cm matig zandige bruine klei (23$ lutum)
40 - 70 cm matig zware bruingrijze, matig roestige
klei (38$ lutum)
70 - 90 cm zware grijze, matig roestige klei (45$
lutum)
90 - 110 cm matig zware grijze, matig roestige klei
(38$ lutum)
110- 120 om grijze, matig roestige lichte klei (32$
lutum)
120cm matig zandige grijze klei (24$ lutum),
vrij sterk roestig
Hier komt evenals bij het type Slik een dunne laag
lichte (matig zandige) klei op zware klei voor. De
ondergrond bestaat uit matig zandige klei. De zware
kleilaag is echter dik, zodat de invloed van de
lichtere ondergrond gering is. Door de overgang van
lichte naar zware klei kan enige stagnatie in de
wateraanvoer optreden.
Type S12k. Matig zandige klei^ £0-80 cm_di_k_L oj>_zware_klei_
Profielbeschrijvingg
~"
0 - 30 cm matig zandige bruine klei (22$ lutum)
30 - 70 om sterk zandige bruine tot grijsbruine
klei (17$ lutum), iets roestig
70 - 110 cm matig zware roestige bruingrijze, naar
beneden grijze klei (38$ lutum)
110om matig zware grijze roestige klei (44$
lutum)
Dit type is van vrij behoorlijke kwaliteit. De sterk
zandige tussehlaag kan enigszins storend zijn voor
de capillaire waterbeweging. Overigens is het vochthoudend vermogen goed.
Type S12kw.Matig zandige klei, 50-80 cm dik,_o£ £ware klei^ met
l_iohte_klei_ 2A_de_ ondergrond
Profielbeschrijving;
0 - 40 cm matig zandige bruine klei (22$ lutuip)
40 - 70 cm matig zandige tot lichte bruingrijze
klei (2Ófo lutum)
70 - 100 cm matig zware grijze, roestige klei (38$
lutum)
100cm grijze, vrij sterk roestige lichte klei
(30$ lutum)
In deze gronden komt de zware tussenlaag dieper in
het profiel voor en is deze meestal ook dunner. Voor
het overige is dit een goed vochthoudend profiel.
Type S13k. Matig; zandige klei^ 80-120_cm dik,_o£ zware klei_
Profielbeschrijvings
0 - 40 cm matig zandige bruine klei (21$ lutum)
40 - 80 cm sterk zandige bruine, naar beneden grijs
bruine, iets roestige klei (l6$ lutum)
80 - 100 cm sterk zandige bruingrijze klei (12$ lu
tum) , met roest
100cm matig zware grijze klei (38$ lutum),
met roest
Het vochthoudend vermogen van deze grond is even
eens goed.
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Liehte_kle_i, _d ikker dan 120 cm_
Profielbeschrijvingg
0 - 40 cm bruine lichte klei (28$ lutum)
40 - 70 cm grijsbruine lichte klei (31$ lutum),
zwak roestig
70 - 100 cm bruingrijze tot grijze lichte klei
(34$ lutum), met roest
100- 120 cm grijze, matig roestige lichte klei
(30$ lutum)
Geen verdroging op dit type.

Type Swlz. Lichjte_kle :i,_dunner dan 50_cm,_o£ kleiarm tot zwak_
kleiïg_zand
~
Profielbeschrijvirgs
0 - 40 cm bruine lichte klei (28$ lutum)
40 cm matig grof zand (enkele sliblaagjes),
iets roestig
Dit is een vrij sterk tot sterk verdrogende grond,
door de zeer geringe vochtreserve (dun kleidek op
matig grof sand)»
Type Sw2z. Li£hte_klejL,_50-80_cm £ik,_o£ kleiarm tot_ zwak_
kleiïg_zand
Profielbesohrijvings
0 - 40 cm bruine lichte klei (27$ lutum)
40 - 60 cm bruine tot grijsbruine, iets roestige
lichte klei (25$ lutum)
60 - 70 cm matig zandige (fijn) bruingrijze, roes
tige klei (21$ lutum)
70 cm matig grof zand
Dit bodemtype heeft een iets grotere vochtreserve
dan het type Swlz. Deze grond is echter nog droogtegevoelig.
Type Sw2zk,Lichte klei_j_ 5.0-80 £tn_dlk_ï. op_kleiarm_tot_zwak kleiig__zand met_ zwar£ klei_in d_e_ondjergrond
Profielbesohrijving%
0 - 40 cm bruine lichte klei ( 2 6 /0 lutum)
40 - 60 cm grijsbruine lichte klei (28$ lutum),
iets roestig
60 - 70 cm matig zandige bruingrijze klei (21$
lutum), met roest
70 - 110 cm matig grof zand, roestig
110cm matig zware grijze klei (38$ lutum),
roestig
Dit bodemtype heeft eveneens een gering vochthoudend vermogen. Er kan verdroging voorkomen. De
zware klei-ondergrond komt te diep in het profiel
voor, zodat deze op de vochtvoorziening der gewas
sen weinig invloed heeft.
Type Sw3z. Li£ht_e_klei,_80-120 £m_dik_0£ kleiarm tot_ zwak_klei__ig_zand
~~
Profielbes chrijvingg
0 - 40 cm bruine lichte klei (28$ lutum)
40 - 70 cm grijsbruine tot bruingrijze lichte klei
(33$ lutum), roestig
70 - 100 cm matig zandige bruingrijze tot grijze
klei (21$ lutum), met roest
100cm matig fijn tot matig grof zand
In langdurige droogtepermoden kan in deze grond
vochtgebrek optreden. In normale zomers bomt echter
geen verdroging voor.

- 17 Type Swls. Li£ht_e_kl.e 1^,_dunner dan 5.0_cm,_O£ sterk tot matig
^andige klei^
Profielbeschrijving;
0 - 40 cm bruine lichte klei (26$ lutum)
40 - 70 cm matig zandige grijsbruine klei, iets
roestig (21$ lutum)
70 - 100 cm sterk zandige bruingrijze klei (l6$
lutum), matig roestig
100- 120 cm matig zandige grijze klei (24$ lutum)
matig roestig
Dit is een zeer goed type, dat naar beneden steeds
lichter wordt, doch dat geen los zand in de onder
grond heeft. Het vochthoudend vermogen is zeer
goed (geen verdroging).
Type Sw2s. Lich^e^klei^^O—•80_cm dik, o£ sterk to_t matig z_andige_klei1
Profielbeschrijvings
0 - 30 cm bruine lichte klei (28$ lutum)
30 - 60 cm grijsbruine lichte klei (32$ lutum),
zwak roestig
60 - 90 cm matig zandige bruingrijze klei (24$
lutum), met roest
90 - 120 cm sterk zandige grijze klei (lifo lutum),
roestig
Evenals het type Swls is dit ook een zeer goed type,
met groot vochthoudend vermogen.
Type Sw3s. Li£hte_klei,_80-120 Çm_di:kJ_ op_st_erk_t£t_matig_zandige_klei_
Profielbeschrijving;
0 - 40 cm bruine lichte klei (28$ lutum)
40 - 70 cm bruine tot bruingrijze lichte klei (32$
lutum), roestig
70 - 100 cm bruingrijze lichte klei (26$ lutum), ma
tig roestig
100cm matig zandige grijze klei (21$ lutum),
roestig
Goede grond met groot vochthoudend vermogen.
Type Swlk. Lichte_klei1,_dunner dan 5P_cm,_ojD zware klei_
Profielbeschrijvingg
0 - 30 cm bruine lichte klei (33$ lutum), iets
roestig
30 - 60 cm matig zware fclei,
bruingrijs (38$ lutum),
matig roestig
60 - 90 cm zware grijze, matig roestige klei (40>
lutum)
90 - 120 cm zeer zware grijsblauwe, weinig roestige
klei ( 6 5 $ lutum)Deze gronden zijn erg zwaar en het vochthoudend ver
mogen is vrij groot.

- 18 Type Swlkz. Lichte klei^ âu£n£rJ*ä _50 Çtn_j_ £P_zware_klei met zwak
kl£iïg_tot_kI.ei_arm_zand_ in_de £ndergrond_ç_
Profielbeschrijving;
0 - 30 cm bruine lichte klei (32$ lutum), iets
roestig
30 - 70 cm matig zware bruingrijze klei
lutum)
matig roestig
70 - 100 cm zeer zware grijsblauwe klei, weinig
roestig (54$ lutum)
100- 110 cm matig zware grijze, vrij sterk roestige
klei (37$ lutum)
110cm matig grof zand
Evenals type Swlk zwaar. De diep voorkomende zandondergrond heeft weinig of geen invloed op de bo
venliggende zware kleilaag. Weinig droogtegevoelig.
n

Type Swlkw.Lichte klei, dunner dan ^j0_cm,_O£ zware_ klei_met_
l_ichte_klei in_d£ ondergrond_
Profielbesehrijvings
0 - 30 cm bruine lichte klei (32$ lutum)
30 - 70 cm matig zware, bruingrijze, matig roestige
klei (39$ lutum)
70 - 90 cm grijze, vrij sterk roestige lichte klei
(27$ lutum)
90 - 120 cm matig zandige grijze, matig roestige
klei (22$ lutum)
Dit type heeft evenals het type Swlk een dunne laag
lichte-op-zware-klei. De komkleitussenlaag is meest
al zo dik, dat de invloed van de lichtere onder
grond vrijwel te verwaarlozen is. Door de overgang
van lichte naar zware klei kan enige stagnatie in
de wateraanvoer optreden.
Type Sw2k. Li£hte_klei,__50-80_cm dik,_o£ zware klei
Profielbeschrijvingg
0 - 30 cm lichte klei, bruin tot grijsbruin (30$
lutum), iets roestig
30 - 60 cm lichte klei, bruingrijs, matig roestig
(33$ lutum)
60 - 90 cm matig zware klei, grijs, sterk roestig
(42$ lutum)
90 - 120 cm zeer zware grijsblauwe, zwak roestige
klei (62$ lutum)
Hier begint de zware ondergrond nog tamelijk hoog
in het profiel. Het kan derhalve tot de zwaardere
gronden gerekend worden. Niet droogtegevoelig.
Type Sw2kz«.Lichte kledx 5.0^80 £m_di_ki op_zware_klei,_met_zwak
kl£iïg_t£t_kleiarm_zand_ i_n_de_ £ndergrond
Profielbeschrijving;
0 - 30 cm Richte klei, bruin tot grijsbruin (30$
lutum), zwak roestig
30 - 70 cm lichte klei, bruingrijs (34$ lutum),
matig roestig
70 - 90 cm matig zware grijze klei (42$ lutum),
sterk roestig
90 - 110 cm matig zware grijze klei (3&fo lutum),
matig roestig
110cm matig grof zand
Hetzelfde type als Sw2k, maar hier komt diep onder
de zware klei (llO cm) matig grof zand voor. Deze
zand ondergrond heeft weinig of geen invloed op het
bovenliggende zware profiel.

- 19 Type Sw2kw. Lichte klei^ £0-80 £m_dik^ op_zware_k3:ei,_met_lichte
tot matig zandige klei_in de_ondergrond
Profielbeschrijvings
0 - 40 cm bruine tot bruingrijze lichte klei (30$
lutum), zwak roestig
40 - 60 cm bruingrijze lichte klei (34$ lutum), met
roest
60 - 90 cm matig zware grijze klei (39$ lutum), ma
tig roestig
90 - 120 cm grijze, lichte klei (29$ lutum), vrij
sterk roestig
De zware tussenlaag komt in deze grond dieper in het
profiel voor en is meestal ook dunner. De capillaire
waterbeweging wordt er ongunstig door beinvloed,
zij het in mindere mate dan bij type Swlkw.
Type Sw3k. L i c ht e_kle i_,_80-120 cm_diki_ ap_zware_k_lei_
Profielbeschrijving;
0 - 40 cm bruine lichte klei (30$ lutum)
40 - 80 cm grijsbruine tot bruingrijze, matig roes
tige, lichte klei (34$ lutum)
80 - 100 cm grijze, matig roestige, lichte klei
(34$ lutum)
100 cm matig zware grijze, matig roestige klei
(46$ lutum)
Dit is een vrij goed, doch zwaar profiel
Komgronden_(code K, Kw)
Type K.

Matig zware kleij_ meestal zeer_zware_klei in_de_
ondergrond
Profielbeschrijvings
0 - 30 cm matig zware bruine klei (38$ lutum)
30 - 60 cm matig zware grijsbruine tot bruingrijze,
zwak roestige klei (42$ lutum)
60 - 90 cm grijze, zeer zware klei (55$ lutum),
zwak roestig
90 - 120 cm zeer zware, grijae, roestige klei (62$
lutum)
Doordat deze komgrond vrij hoog gelegen is, treedt
hier weinig wateroverlast op. Deze gronden kunnen
in lange droogteperioden enig vochtgebrek krijgen.
Deze, ook in hoofdstuk 2 genoemde, kalkhoudende
diepbruine komkleigronden zijn practisch niet droogtegevoelig.

Type K2z.

Matig zyiare kleix 50-80 crr^djjc^ op_kleiarm_tot
zwak_kleiïg zand
Profielbeschri jving s
0 - 30 cm matig zware bruine klei (38$ lutum)
30 - 50 om matig zware bruingrijze, matig roestige
klei (42$ lutum)
50 - 70 cm matig zware grijze, vrij sterk roes
tige klei (36$ lutum)
70 cm klei tot zwak kleiïg matig grof zand,
met roest
De onderliggende zandlaag werkt drainerend, doch
de komklei is zo dik dat het effect gering is. In
langdurige perioden van droogte kan deze grond ver
drogen.

- 20 Type K2zk. Matig zware klei^ £0-80 cm_di_k_2_ op_kleiarm_tot_zwak
kleiig_zand met aware klei_in de_ond£rgrond
Profielbeschrijving;
0 - 30 cm matig zware bruine klei (38 % lutum)
30 - 50 cm matig zware bruingrijze, zwak roestige
klei (40f> lutum)
50 - 70 cm matig zware grijze, matig roestige klei
(36$ lutum)
70 - 110 cm kleiarm tot zwak kleiïg zand (matig
grof), met roest
110cm zeer zware grijsblauwe, zwak roestige
klei (48$ lutum)
De tussenliggende zandlaag werkt drainerend, doch
het bovenliggende kleidek is dik, zodat het effect
gering zal zijn. De dikte van deze zandlaag ia be
langrijk, Bij dikke zandtussenlagen droogt de boven
liggende kleilaag eerder uit.
Type K3z.

Matig zware klei_j_ 80-120_cm d_ik,_o£ kleiarm tot_
£wak_kle.iïg zand_
Profielbeschrijving;
0 - 30 cm matig zware bruine klei (36f> lutum)
30 - 50 om matig zware bruingrijze, zwak roestige
klei (42?6 lutum)
50 - 80 cm matig zware grijze, matig roestige
klei (46fo lutum)
80 - 110 cm zeer zware grijsblauwe, roestige klei
(54fo lutum)
110- II5 cm zware doiikerblauwgrijze klei, sterk
roestig (38% lutum)
115cm matig grof, zwak roestig zand
De invloed van de zandondergrond is bij dit type
niet merkbaar.

Type K3«k. Matig zware klei^ 80-120 cm_di.k_L op_kI.eiarm_tot
&wak_kleiïg zand_met_zware_klei in_de £ndergrond
Profielbeschrijving;
0 - 30 cm matig zware bruine klei (38 fo lutum)
30 - 50 cm matig zware bruingrijze, zwak roestige
klei (44$ lutum)
50 - 70 cm matig zware grijze, roestige klei (48$
lutum)
70 - 90 cm zeer zware grijsblauwe roestige klei
(56$ lutum)
90 - 110 cm kleiarm tot zwak kleiïg (matig grof)
zand met roest
110cm zeer zware grijsblauwe, zwak roestige
klei (54f lutum)
Pe invloed van de zandlaag is hier van geen bete
kenis, ook de zeer zware ondergrond beneden 100 om
heeft geen invloed op het profiel.

- 21 Type.K21.

Matig zrware klei^ 150-80 cm_dikJL op_lichte tot matig
^andige klei
~
Profielbeschrijvings
0 - 30 cm matig zware bruine klei (38$ lutum)
30 - 50 cm matig zware grijsbruine klei (42$ lutum),
met roest
50 - 70 cm matig zware donkergrijze tot blauwe,
matig roestige klei (37$ lutum)
70 - 110 cm grijze, vrij sterk roestige lichte klei
(28% lutum)
110cm matig zandige grijze, vrij sterk roes
tige klei (21$ lutum;
Doordat onder dit profiel geen losse zandlagen voor
komen binnen 1 m, zal hier slechts bij langdurig®
droogte verdroging optreden.

Type K21k. Matig zware klei^ £0-80 £m_dikj_ op_lichte klei^ met
zware klei_in £e_ondergrond
Profielbeschrijving!
0 - 30 cm matig zware bruine klei (36$ lutum)
30 - 50 cw matig zware bruingrijze, zwak roestige
klei (42$ lutum)
50 - 60 cm matig zware donker grijze, zwak roestige
klei (45$ lutum)
60 - 90 cm grijze, matig roestige lichte klei
(30$ lutum)
90 cm zeer zware grijsblauwe klei (55$ lutum),
met roest
De lichte kleitussenlaag kan zwak drainerend werken.
Type K31.

Matig zware kleij_ 80-120_cm dik op_lichte klei_
Profielbeschrijving;
0 - 30 cm matig zware bruine klei (38$ lutum)
30 - 50 cm matig zware bruingrijze klei (42$ lutum)>
zwak roestig
50 - 60 cm matig zware donkergrijze, zwak roestige
klei (48$ lutum)
60 - 80 cm matig zware grijze, matig roestige klei
(40$ lutum)
80 - 90 cm zeer zware, iets humeuze donker...~grijsblauwe klei (62$ lutum), zwak roestig
90 - 110 cm matig zware, grijsblauwe, matig roestige
klei (38$ lutum)
110cm grijze, vrij sterk roestige lichte klei
(27$ lutum)
De lichte klei in de ondergrond heeft geen invloed
op dit profiel. De donkere lagen in het profiel
kwnnen de waterbeweging nadelig beinvloeden.

Type K31k. Matig zware klei^ 80-120_cm dik,_o£ li£hte_klei,_met__
zwar£ klei_in de_ondergrond
~~
Profielbeschrijving;
0 - 30 cm matig zware bruine klei (38$ lutum)
30 - 60 cm matig zware bruingrijze tot grijze
klei (45$ lutum), met roest
60 - 70 cm zeer zware, donkergrijze, zwak roes
tige klei (60$ lutum)
70 - 90 cm zware, grijsblauwe, matig roestige klei
(54$ lutum)
90 - 110 cm grijze, roestige lichte klei (29$ lutum)
110cm zeer zware grijsblauwe klei (54% lutum)
De ïchte kleilaag ligt vrij diep en heeft daardoor
weinig of geen invloed op het vochthoudend vermogen
van het profiel.

- 22 Type K2v.

Matig zware klei^ £0-80 cm_diki op_veen ^meestal
bosveen)
Profielbeschri jvings
0 - 30 cm bruingrijze matig zware klei (4ö$ lutum),
zwak roestig
30 - 60 cm grijze zeer zware klei (64$ lutum), ma
tig roestig
60 - 70 cm humeuze klei, met roest
70 - •
cm kleiig veen (bosveen)
Laaggelegen natte grond; in lange droogteperioden
is de wateraanvoer uit de ondergrond niet voldoende.

Type K3v.

Matig zware klei^ 50-80 £tn_diki op_veen £raeestal_
b°£veen)
Profielbeschrijving;
0 - 20 cm matig zware grijsbruine klei (40$ lutum),
zwak roestig
20 - 50 cm matig zware bruingrijze klei (46?° lutum),
matig roestig
50 - 90 cm matig zware grijze klei (48$ lutum^matig
roestig
90 - 110 cm humeuze klei
110cm kleiig veen (meestal bosveen)
Laaggelegen vrij natte grond; in lange droogteperi
oden is de wateraanvoer uit de ondergrond niet vol
doende.

Type K3vz. Matig zware_ klei^ 80-120_cm dik,_o£ veen (meestal
bo£veen)_met~kîeiarm_tot~zwak kieiïgjzanjl in_de on
dergrond
Profielbeschrijvings
0 -' 20 cm matig zware grijsbruine klei (44$ lutum),
zwak roestig
20 - 50 cm matig zware bruingrijze klei (46$ lutum),
matig roestig
50 - 90 cm zware grijze, matig roestige klei (52$
lutum)
90 - 110 cm kleiig veen (bosveen)
110cm venig zand
Vrij laag gelegen natte grond, ook hier is de water
aanvoer uit de ondergrond in droge perioden te ge
ring.
Type Kw.

Tyipe

2eer_zwarejklei^_me_estal_zeer &waar blijvend_
Profielbeschrijving;
0 - 30 cm zeer zware, bruingrijze tot grijze, ma
tig roestige klei (54$ lutum)
30 - 60 cm zeer zware, grijze, roestige klei (62$
lutum)
60 - 70 cm zeer zware, donkergrijze,
iets humeuze,
weinig roestige klei (68$ lutum)
70 - 120 cm zeer zware grijze, matig roestige klei
(56$ lutum)
Zwaar laaggelegen type met zware humeuze bovengrond.

Kw^v. _Zeer_zwaxe_kl_ei_? _80-120 £m_d_lkjL op_Te.en,^m^ejstal_b£sveen}_
Profielbeschrijving;
0 - 20 cm zeer zware, grijze, matig roestige klei
(52$ lutum)
20 - 50 cm zeer zware grijze, matig roestige M.ei( 58$ luimm)
50 - 90 cm zeer zware grijze,soms sterk humeuze,
roestige klei (62$ lutum).
90 - 110 cm humeuze grijze klei (met roest)
110-cm
kleiig veen.
Laag gelegen zwaar profiel.

- 23 Gronden met £leist£ C £en £and_in de_ondergrond ^dek^and^ e_n_bj.jmengTng[ Tan matig grof_totjriatig_fi jn
de_bovengrond
"*
~
~
"(Vöde D)
Type Pw2Zo Li£hte_klei^ _(bijmenging van matig grof_tot_matig
fi^n_zand)i 5.0-80 çtn_diki_ op_kleiarm_tot_zwak kleiïg_
dekzand
Profielbeschri jvirig s
0 - 40 cm matig zandige (grof) bruine klei (25$
lutum), iets roestig
50 - 70 cm sterk zandige (grof) bruingrijze klei
(l6$ lutüm),matig roestig
70 cm matig grof zand met roest (dekzand)
Dit is een zgn. gebroken grond. De bovenliggende
kleilaag is vrij dun, terwijl de bovengrond grofzandig en tevens vrij zwaar is. Door het vrij dunne
kleidek, is de vochtreserve in deze grond niet groot.
Hierdoor kan verdroging optreden.
Type Dw2zk.Lichte klei_(bijmenging_van_matig_grof tot matig
fijr^zandJi £0-Ü0 omjiik^ op_kleiarm_t o t_zwak klei
ig dekzand, met zware klei in_de_ ondergrond_
Profielbeschrijving;
~*
0 - 20 cm matig zandige (grof) bruine klei (25$
lutum), iets roestig
20 - 50 cm lichte (grofzand ige) klei, bruingrijs,
(32$ lutum), matig roestig
50 - 70 cm matig zandige (grof) grijze, matig roes
tige klei (22fo lutum)
70 - 100 cm sterk kleiig matig grof zand, met roest
(8fo lutum) (dekzand)
100cm matig zware grijze klei (42$ lutum), ma
tig roestig
Deze grond is vergelijkbaar met het type Dw2z. De
zware klei-ondergrond zit te diep om invloed te kun
nen hebben op de bovengrond.
Type Dw3z. Li£hte__klei_ £K£.x'_bjJmenging van matig grof_tot_matig
£iln_zlnl)i 80—120 ^cm dik,_o£ kleiarm tot £wak_kleiïg_d£kzandJL
Pr of TeTbe achr i jving s
0 - 30 cm lichte (grofzandige) klei, bruin, (28$
lutum), iets roestig
30 - 50 cm lichte (grofzandige),klei, bruingrijs,
matig roestig (34% lutum)
50 - 110 cm lichte (grofzandige) klei. grijs, vrij
sterk roestig (30$ lutum)
110cm matig grof zwak kleiïg tot kleiarm dekrzand, met roest
Dit type heeft een vrij groot vochthoudend vermogen.
Alhoewel de klei vrij grofzandig is, is ze toch
zwaar. Door de dikte van de bovenliggende kleilaag
is de invloed van de zandondergrond vrijwel te ver
waarlozen. Weinig droogtegevoelig.

- 24 Type Dwlk. Lichte_klei _(bi_jmenging van £rof_tot_matig_fijn
zandj, _dunner dan 5P_cm,_o£ matig zware_ tot zware
klei
Proflelbeschri jvlng s
0 - 30 cm lichte (grofzandige) klei, bruingrijs
(32$ lutum), zwak roestig
30 - 70 cm matig zware, grijze, matig roestige
klei (38$ lutum)
70 - 120 om zware grijze klei (48 $ lutum^net roest
Dit type is vergelijkbaar met type Swlk, hoewel de
bovengrond grofzand ig is.
Type Dwlkz.Lichte klei_(bi^menging_van_matig_grof tot- matig
fij_n_zand_yi_ dunner dan 50 cm, op matig _zware_klei,
met kleiarm tot zwak_kleiïg dekzand_ in_d£ onder
grond
Profielbeschrijvings
0 - 30 cm lichte (grofzandige) klei, bruingrijs
(32$ lutum), zwak roestig
30 - 50 cm matig zware grijze, matig roestige klei
(38$ lutiim)
50 - 100 cm matig zware grijze, matig roestige klei
(42$ lutum)
100- 120 cm lichte, (iets grofzandige) klei, grijs
(34$ lutum), met roest
120cm kleiarm (matig grof)dekzand
Een type met dezelfde bovengrond als Dwlk. De die
pere ondergrond bestaat hier uit matig grof dekzand. Door de dikte van de bovenliggende kleilaag
heeft deze zandondergrond vrijwel geen invloed op
het profiel.
Type Dw2k . Lichte klei_(bij_me_nging_van_matig_grof tot matig
fij_n_zandj~J?0-80_cm dik,_o£ matig zware klei
Profielbesohrijvings
0 - 30 om lichte (grofzandige) klei, bruingrijs
(32$ lutum), zwak roestig
30 - 70 cm lichte klei , grijs (34$ lutum), matig
roestig
70 - 90 cm matig zware grijze, matig roestige klei
(2>8/o lutum)
90 - 120 cm zware grijze klei (48$ lutum), matig
roestig
Gebroken grond-op-zware-klei-type. De bovengrond
is iets grofzandig, doch vrij zwaar. Kleiarm of
zwak kleiig zand ontbreekt in dit profiel.

- 25 Ui^rwaârdgronden (code U).
Type Uz .

Sterk kleiï^_zand_
menging van matig; grof_zand)
diBcer_dan_120_om
Profielbeschrijvings
0 - 30 cm sterk kleiig (matig grof) zand ($$> lutum)
30 - 70 om sterk kleiig (matig grof) zand (12fo
lutum), iets gelaagd
70 - 120 cm sterk kleiïg (matig grof) zand (8$ lu
tum), iets gelaagd, iets roestig
Dit is een zeer lichte uiterwaardklei, waarin geen
los zand of losse zandlagen voorkomt(en) binnen
120 cm diepte. Het vochthoudend vermogen is echter
niet groot, doordat het gehele profiel nogal lutum
arm is. Dit type ligt meestal hoog.

Type Uzlz. Sterk kleiïg ja and £bi^mengin& van matig grof_zand.)
dunner jian_50 cm^ op_kleiarm_tot_zwak kleiïg_zand
Profielbeschrijving;
0 - 40 cm sterk kleiïg (matig grof) zand {lifo lu
tum)
40 cm matig grof zand (met enkele dunne sliblaagjes)
Boor het zeer dunne (lichte) kleidek op een vrij gro
ve zand ondergrond;, is de droogtegevoelig&eid groot.
Hierdoor in korte droogteperioden reeds snel ver
droging (gering vochthoudend vermogen)
Type Uz2z. Sterk kleiïg_zand (bijmenging van_matig_grof zand}_,
5CÜ80 £m_dik_j_ op_kleiarm_tot_zwak kleiïg_zand
Profielbeschrijving;
0 - 40 cm sterk kleiïg zand (matig grof)(ll$ lu
tum)
40 - 70 cm sterk kleiïg zand (matig grof ) (&$> lutum)
70 cm matig grof zand (enkele sliblaagjes),
iets roestig
De kleiïge bovengrond bij dit type is weliswaar
dikker, dan bij Uzlz, doch doordat deze ook zeer licht
is, heeft dit type een gering vochthoudend vermogen.
Eveneens sterk verdrogend.
Type Uz3z. Sterk kleiïgjzand ^bijmeEging van matig grof_zand)_j_
ÏÏ0-120_cm dik,_o£ kleiarm tot £wak_kleiïg zand
Profielbeschrijvings
0 - 40 om sterk kleiïg zand (matig grof)(l2$ lu
tum)
40 - 90 cm sterk kleiïg zand (matig grof) (9f° lutum)
90 om matig grof zand (enkele dunne slib
laagjes), iets roestig
Dit type is vergelijkbaar met de Uz gronden. Door
het geringe vochthoudend vermogen van de bovengrond
en de diepere zandondergrond zal op dit type in
droge perioden eveneens verdroging voorkomen.
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Sterk zandige klei^ dikker_dan_120_cm
Profielbeschrijving;
"~
0 - 40 cm sterk zandige bruine klei ( l 6 f o lutum)
40 - 80 cm sterk zandige bruine klei (1370 lutum)
80 - 120 cm sterk kleiig zand (gelaagd), zwak roes
tig (9?o lutum)
Bit is een zeer lichte uiterwaardklei. Het profiel
wordt naar beneden geleidelijk lichter. Door het
vrij geringe vochthoudend vermogen zal vochttekort
kunnen voorkomen.

Type Us3z. St£rk ^andige kleij_ 80-120_cm dik,_o£ kleiarm tot^
zwak_kl^eiïg; zand_
Profielbeschrijving;
0 - 40 cm sterk zandige bruine klei (l&fo lutum)
40 - 90 cm sterk zandige bruine klei (13$ lutum),
iets gelaagd
90 - 120 cm matig fijn tot matig grof zand, iets ge
laagd, zwak roestig
Deze gronden kunnen bij langdurige droogte vochtgebrek krijgen.
Type Ïïs3w.

Sterk zandige_ kleix 80-120_cm dik,_o£ matige zandige
tot licbite_klei
Profielbeschrijving;
0 - 40 cm sterk zandige bruine klei fl6/0 lutum)
40 - 80 cm sterk zandige bruine klei \12fo lutum),
gelaagd
80 - 110 om matig zandige, grijsbruine klei
lutum), zwak roestig
110cm lichte klei, bruingrijs (28$ lutum),
met roest
Doordat bij dit type een geleidelijke overgang naar
de zwaardere ondergrond plaatsvindt en de bovengrond
geen losse zandlagen bevat, zal op dit type niet
snel verdroging optreden.

Type UI.

Matig zandig£ kleix dikker_dan_120_cm
ProfieIbeschri jving s
O-60 cm matig zandige bruine klei (24$ lutum)
60 - 90 cm sterk zandige bruine klei (17$ lutum)
90 - 120 cm matig zandige bruingrijze klei (25$ lu
tum), zwak roestig
De bovengrond van dit type is zwaarder dan bij de
Uz en Us typen. Verdroging zal hier niet optreden.

Type U12z. Mati£ .zandige kleix 5.0-80 £tn_dik2_ op_klei.arm_t_ot_
£wak_kleiïg zand_
Profielbeschrijving;
0 - 40 cm matig zandige bruine klei (.22% lutum)
40 - 70 cm sterk zandige bruine klei (16$ lutum),
iets gelaagd
70 - 120 cm matig fijn tot matig grof zand (gelaagd
en zwak roestig)
Doordat hier het slibarme zand ondiep in het pro
fiel voorkomt, kunnen ' s zomers verdrogingsverschijnselen gemakkelijk optreden.
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Type Ïïl3z.

Matig _zand_ig_e klei^ 8^0-l_20_cm dik,_o_£ klei arm tot
£wak_kl_e_iig z_and_
Profielbeschrijving!
0 - 00 cm ma.tig zandige bruine klei (24$ luturn^
60 - 100 cm sterk zandige bruine klei (17$ lutum)
90 - 120 cm matig fijn tot matig grof zand, gelaagd
met enkele slibba.ndjes, zwak roestig
Deze gronden hebben weinig last van verdroging. In
lange droogte-perioden is oogstdepressie echter te
verwachten-^

Type U12w. Matig £and_igj3 kleix jj0-80
_op_l_icht_e kl£i_
Profielbeschrijving?
0 - 40 era matig zandige bruine klei (24$ lutum^
40 - 60 cm matig zandige bruine, klei (18$ lutunn
60 - 80 cm matig zandige bruine klei (25$ lutum)
80 - 120 cm lichte klei bruingrijs (32$ lutum), zwak
roestig
Dit is een vrij goede grond, met een vrij groot vochthoudend vermogen. Verdroging zal hier niet voorko
men.
Type Ul3w» Matig ^andige klei^ 8_0-l_20__cm dik,_op ]Li£ht_e_klLe_i
Profielbes chrijvings
0 - 40 cm matig zandige bruine klei (23$ lutum)
40 - 70 cm matig zandige bruine klei (20$ lutum)
70 - 90 cm matig zandige grijsbruine klei(25$ lu
tum) , zwak roestig
90 - 120 cm lichte klei, bruingrijs (29$ lutum), met
roest
Deze grond is vergelijkbaar met type UI. Verdroging
zal hier niet voorkomen.
Type Uw.

Li_cht_e_klei_,_dikfcer dan 120 _cm_
Profielbes chrijvings
0 - 60 cm lichte klei, bruin (3öfo lutum)
60 - 90 cm lichte klei, bruin tot grijsbruin (27$
lutum), zwak roestig
90 - 120 cm matig zandige tot lichte klei, bruin
grijs (25$ lutum), met roest
Deze gronden hebben een grote vochtreserve, zodat
geen verdroging op zal treden.

Type Uwlz. Li_cht e_k_l e i_, _dunner dan j>0_cm,_oj> klei arm tot zwak_
kl_eii_g_zand
Profielbes chrijvings
0 - 30 cm lichte klei, bruin (28$ lutum)
30 - 50 cm matig zandige bruine klei (21$ lutum)
50 cm matig grof tot matig fijn zand met en
kele slibbandjes
Door het zeer dunne kleidek heeft dit profiel een
gering vochthoudend vermogen en verdroging zal
spoedig optreden.

- 28 -

Type TJw2z. Li£hte_kl.ei ,_50-80_cm dik,_o£ kl_eiarm tot £wak_
kl_eii_g_za.nd
Profielbeschrijving;
0 - 60 cm lichte klei, bruin (28$ lutura)
60 - 70 cm sterk sandige bruine klei (15y> lutum)
70 - 120 cm matig grof zand (enkele slibbandjes)
Dit type heeft een iets grotere vochtreserve dan
type Uwlz. Toch ' kan verdroging
spoedig optre
den.
Type TJw3z. Li_chte_klei,_80-1.20 £m_d3:k_2_ £p_k]Lei.arm_t£t_zwak
kl_ei_ig_zand
Profielbes chrijvings
0 - 50 cm lichte klei, bruin (28$ lutum)
50 - 90 cm lichte klei,
grijsbruin (22fo lutum),
iets roestig
90 - 110 cm sterk zandige bruingrijze klei (2&Jo lu
tum) , met roest
110cm matig fijn tot matig grof zand
Het kleidek is vrij dik, zodat dit type zelden ver
droogt .
Type Ïïw2s.

Li_chte_kle_i>_50-80_cm dik,_op matig tot sterk zan
dige^ fijn) uiterwaardkl ei_
Profielbes chrijvings
0 - 50 cm lichte klei, bruin (31$ lutum)
50 - 70 cm matig zandige bruine klei (24 f> lutum)
70 - 120 cm sterk zandige grijsbruine klei (l6$ lu
tum) , zwak roestig
Dit type heeft een lichtere, doch nog goed kleiige
ondergrond tot 120 cm. Verdroging zal derhalve ook
niet voorkomen.

Type TJw3s. Lijchte__kle_i,_80-120 £ßi_dikj_ £P_matig_zandigeJ^y^kleii
Profielbes chrijvings
0 - 50 cm lichte klei, bruin (31 lutum)
50 - 90 cm lichte klei, bruin,naar beneden bruin
grijs (27c/o lutum) , zwak roestig
90 - 120 cm matig zandige bruingrijze klei (23$ lu
tum) , matig roestig
"Vrijwel hetzelfde type als Uw. Goed vochthoudend.
vermogen, geen verdroging.
Af ge grave n_j_ vergraven £f_gecgali£e_erde_gronden_ ( code A) .
Van de afgegraven gronden, die in de uiterwaarden
liggen, is zeer moeilijk een representatieve profielbeschrij
ving te geven. De dikte en de zwaarte van het kleidek bepa
len het waterhoudend vermogen van deze gronden. Aangezien
de dikte en de zwaarte van het kleidek sterk wisselen, zal
verdroging hier meer pleksgewijs voorkomen.
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Oudë_cultuurgronden (code P)»
Type Swp^z „ Oude_culjtuurgrond,_afg£d_ekt me^t 4.0-60
cht_e
klei_. Kl_eiarm tot ^wak_kleii_g _za^d_in de_ond_ergrond
Profielbeschrijving;
0 - 40 cm lichte klei, bruin (27$ lutum)
4O- TO cm lichte klei, donkerbruin, roestig
( 2&/o lutum) , zwak humeus met groene ijzerfosfaatvlekken
7O- 110 cm matig zandige bruingrijze klei (23$ lu
tum) , met ijserfosfaatvlekkem
(groen)
110cm matig grof kleiarrç tot zwak kleiig zand
Vergelijkbaar met type Uw3z.
Oude_s_troomdraden*_met_re 1atief liage_l i_gging_(_code_B_)_
SE en UB.
Van dit type is moeilijk een profielbeschrijving te
geven, omdat de profielen vrij sterk kunnen wisselen op korte
afstand. De oude beddingen zijn opgevuld met materiaal van
sterk wisselende samenstelling. Doordat ze relatief laaggele
gen zijn en meestal vrij zw. r,r vc,n opbouw zijn, komt er vrijwel
geen verdroging voor. Het opvullende materiaal is 'in de uiter
waarden lichter dan in de buitendijks gelegen beddingen.
Water ( code w) •
Kolken of wielen, die ontstaan zijn door dijkdoorbra
ken en open rivierarmen zijn als water aangegéven. .
Om de droogtegevoeligheid*(in de huidige toestand)
overzichtelijk weer te geven, is afb. ^samengesteld.
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4. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK VAN ENKELE GRONDMONSTERS.
Hieronder volgt een aantal analyseresultaten van
grondmonsters, die genomen zijn ter contrôle van de schattingen
in het veld.
De pH - KCl en de CaCOß-gehalten geven een goed
beeld van de kalktoestand in verschillende gronden.

;

°fo van de grond

f0 van minerale delen

; Lab.
; nummer.

No.

Bodem Laag in pH baC03 Humus Afslo zand <2 2- 16- 50- 90type
cm
Kei ;
16 50 90 150

; A.636
! A.636
i A.636
; A.636
: A.636
! A.636
: A.636
A.636

1.1
1.2
2.1
2.2
3.I
3.2
3.3
4.1

Sl3z
Sl3z
Sw31
Sw3l
K3s
K3s
K3S
K

710
711
712
713
714
715
7I6
7I7

0-20
4O-5O
O-25
60-70
0-20
4O-5O
7O-9O
0-20

6.1
6.2
5-7
5-5
6.1
5.9
7.0
5.2

0.1
jO.l
! ! Ö.l
Ö.l
7.2
: -

3-2
2.1
3.5
0.7
5.I
I.9
1.2
9.6

35
38
57
27
66
69
56
65

62
60
40
72
29
29
36
25

22
24
30
18
40
35
32
47

15
15
28
10
30
36
28
24

24
25
21
11
25
24
30
17

11 13
13 11
3k 5
9 16
l
3
1
3
2
7
1
1-k

>150
16
12
12
36
li
1f

9

sf

De plaatsen, waar deze monsters genomen zijn, zijn aangegeven op de
boorpuntenkaart (bijl. 3) •
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5. AFGELEIDE KAARTEN (bijl. s 2 en 3) .
5.I Zanddieptekaart, voor zand met minder dan &fo lutum (bijl. 2)
Deze kaart is samengesteld aan de hand van de boorstfiten. Tot zand werd gerekend alle materiaal met een lutumgehalte van minder dan 8°/o. Op de kaart is de zanddiepte alleen dan
met een cijfer aangegeven, wanneer binnen l»-20 m resp. 2.50 m
zand werd aangeboord. Zandlaagjes met een dikte van 20 cm of
minder zijn verwaarloosd. Indien er onder het zand (meer dan
20 cm) weer klei werd aangetroffen is het zanddiepte cijfer als
volgt onderstreept?
c

e

'

*

1

kleilaag ondieper dan 80 cm
kleilaag tussen 80 - 120 cm

...

kleilaag tussen 120- 180 cm

Komt onder deze kleilaag weer zand voor, dan is de bovenzijde
hiervan met een dieptecijfer in dm onder bovenstaande strepen
aangegeven, b.v. ( zand op 110 cm diepte,
11 ( tussen 120 en l80 cm kleilaag,
20 ( die op 200 cm weer overgaat in zand.
Voor fijn zand (mediaan kleiner dan 210 mu) is geen
afzonderlijk teken gegeven. Waar grof zand voorkomt (mediaan
tussen 210 en 420 mu) is een (») stip achter het zandcijfer ge
plaatst. Grind is met een open kringetje aangegeven (o).
Aan de hand van de bepaalde zanddieptecijfers is op de kaart de
zanddiepte globaal in zes klassen weergegeven, nl.
I
II
III
IV
V
VI

zand,
zand,
zand,
zand,
zand,
zand,

beginnend
beginnend
beginnend
beginnend
beginnend
beginnend

ondieper dan 50 cm
tussen 50-80 cm
tussen 80 - 120 om
tussen 120 - 180 cm
tussen l80 - 25O cm
tussen dieper dan 250 cm

De cijfers op de kaart geven de ter plaatse voorko
mende zanddiepte aan. Voor zover de zanddieptelijnen reeds op
de bodemkaart voorkwamen zijn ze overgenomen. De zanddieptekaart
geeft de zanddiepte tot 2.50 m, terwijl de bodemkaart maar tot
1.20 m gaat.
Ej.2 Boorpuntenkaart. (bijl. 3)
Op deze kaart zijn alle beschreven boringen vastge
legd. De nummering is uitgevoerd per veldkaart, die doorlo
pend genummerd is (met letter en cijfer) . De diepere borin
gen tot 25O cm zijn aangegeven met 0.
In verband met de roncfe vorm van het gebied zijn na afloop
van het veldwerk enkele correcties aangebracht, waardoor een
aantal boringen vervallen is, dat reeds in de nummering op
genomen was.

- 32 De vervallen boringen zijn in onderstaande tabel
per veldkaart aangegeven.

No.

veld

Nos

van

de

vervallen

boringen

kaart

la

25-33.34«38.39.91.97.IO3.108

2a

5.8.58.79.88.93«

2c

14. 1 5 . 16.I53. 1 5 9 . 160.

3a

6. 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 c 20. 2 1 . 2 2 . 2 7 . 2 8 . 2 9 .45 . 4 6 .
47.48.49.5O.5i.53.54.55.56.

4a

I

.2.3.4.5.6.7.8.9 . I O .28.3O.42.43.44.45.46.47.

49.
5c

203.204.223.227.228.229.245.246.247.251.267.268.
271.272.273.274.

De monsters, waarvan de granulaire samenstelling door het
Laboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek be
paald werd, zijn op deze kaart apart aangegeven.
Van alle genummerde boringen zijn profielbeschrijvingen aanwezig
in het archief van de Stichting voor Bodemkartering.
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- 33 6. SCHEMATISCHE DOORSNEDEN, (afb. 3,4 en 5)
Teneinde een beter inzicht in de opbouw van het
gebied ten noorden van de Rijn te verkrijgen,zijn van een drie
tal diepboorraaien schematische doorsneden getekend.
De ligging van deze raaien is op de bodemkaart aangegeven
(I.II.III).
De raaien lopen ongeveer van zuid naar noord en staan ongeveer
loodrecht op de dijk«
Doorsnede I (afb. 3 ) .
Het grootste gedeelte van deze raai bestaat uit
zware, deels zeer zware klei (K + Kw).
De pleistocene (dek) zandondergrond vertoont in het midden van
de raai een scherpe, vrij smalle opduiking. De kleilaag boven
deze opduiking is hierdoor duidelijk beinvloed (gebroken grond).
Op de overgang van de kleibovengrond naar de zandondergrond
komt een vrij dunne veenlaag voor (v). Opvallend is de gelei
delijke stijging van de za.ndondergrond van zuid na,ar noord.
Vlak langs de dijk ligt een smalle strook zware stroomgrond(Sw).
Meer naar het noorden ligt een dunne laag zware stroomgrond
afgedekt door zware klei.
Doorsnede II (afb.

4 ) -

Deze raai ligt in een vrij onregelmatig gebied. De
zware klei overheerst in het noordelijk deel. De stroomgrond,
die deels onder de matig zware klei en in het zuiden (bij de dijk)
aan de oppervlakte ligt, is in de diepere ondergrond (tussen
80 en 14O cm) vrij licht van samenstelling. Opvallend is de
veengeul in het zuiden van de raai.
De diepere ondergrond, onder de stroomgrond, bestaat vrijwel
geheel uit zware klei. In het noorden wordt de zware kleilaag
dunner en komt de zandondergrond vrij snel hoger. De veenlaag
tussen de zware kleibovengrond en de zandondergrond is hier
vrij dik.
Doorsnede III (afb. 5)«
De gronden in deze raai bestaan voor het grootste
deel uit matig zware en zeer zware klei.
vooral in het noordelijk gedeelte, waar veen ondiep voorkomt,
bestaat het profiel daar boven grotendeels uit zeer zware klei.
Nergens werd in deze raai tot 2.5O m de zandondergrond aange
boord. De in het zuiden (bij de dijk) aanwezige stroomgrond is
geheel overdekt door een dikke laag matig zware kleij wel
komt onder deze stroomgrond een losse zandlaag voor.
Zoals uit de dooranede blijkt, komt de zandlaag die
per dan 140 cm voor en is plaatselijk zeer dun. Onder deze
zandlaag komt weer zware tot zeer zware klei.
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Bodem

Droogtegevoeligheid in huidige toestand

type

Sterk

Vrij sterk

Matig

02w

Niet

X

Olk

(x)

02k

(x)

Sz2z

Weinig

X

Sz3z

X

Ss2z

X

Ss3z

X

Ss3k

X

SI

X

S12z

(x)

X

S13z

X

Sllw

X

Sllwz

X

S12w

X

Sl3w

X

Sllkw

(x)

S12k

(x)

X

S12kw

X

S13k

X

Sw

X

Swlz

(x)

Sw2z

(x)

Sw2zk

(x)

X

Sw3z

X

Swp3z

X

Swls

X

Sw2s

X

Sw3s

X

Swlk

X

(x)

X

(x)

3w2k

(x)

X

Sw2kz

X

Sw2kw

(x)

Swlkz
Swlkw

(x)

X
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Bodem

Droogtegevoeligheid in huidige toestand

type

Sterk

Vrij sterk

Matig Weinig

Niet

Sw3k
K

X

K2z

(*)

X

K2zk

(x)

X

K3z

X

K3zk

X

K21

X

K21k

X

K31

X

K3lk

X

K2v

X

K3v

X

K3vz

X

Kw

X

Kw3v

X

Dw2z

(*)

X

Dw2zk

(*)

X

Dw3z

X

Dwlk

X

Dwlkz

X

Dw2k

X

X1)

(*)

üz
üzlz

X

Uz2z

X

Uz3z

ïïs
Us3z

X
X

Us3w

X

UI

U12z
U13z

X
X
X

U12w

X

U13w

X

- 36 APBo 6 (vervolg).

Bodemtype

Droogtegevoeligheid in huidige toestand
—
< >: •
Sterk
Vrij sterk Matig Weinig Niet

Uw

x

Uwlz

(x)

Uw2z

x
(x)

x

Uw3z

x

Uw2s

x

Uw3s

x

AA

x

AAlz

x

AA2z

x
x

x

AB

xx

ABlz
AB2z
AC
AClz

x
x

x
x

x

xx

x

AD

xx

ADlz

x

AD2z

x
x

AD3z

x
x

AE

x
xx

AElz

x

SB

x
x

UB

x

x

Sterk, vrij sterk, matig, weinig of niet droogtegevoeligx x Droogtegevoeligheid varieert (van
tot
) al naar
gelang de zwaarte van de bovengrond,
x
Droogtegevoeligheid varieert Eveneens, maar slechts
een geringe oppervlakte van het betreffende type is
\ (x) droogtegevoelig.
x1' Dit betreft de diepbruine kalkrijke komgronden.

