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VOORWOORD.
In opdracht van de Centrale Directie van de Cultuurtech
nische Dienst te Utrecht vond bodemkundig onderzoek plaats in het
ruilverkavelingsgebied "Bergeijk" in verband met de voorbereidin
gen voor een ruilverkaveling. Dit onderzoek is uitgevoerd door de
Afdeling Opdrachten van de Stichting voor Bodemkartering.
Het veldwerk

vond plaats in de maanden maart tot novem

ber I960, de verwerking der gegevens en het tekenen der kaarten in
de winter 1960 - 1961.
De opname werd verricht door de karteerder A.J. Krabbenborg en de assistent van de Nederlandse Heidemaatschappij C.J.Jager,
die gedurende twee jaar voor opleiding bij de Stichting voor Bodem
kartering was gedetacheerd.
Medewerking voor bepaalde delen van dit onderzoek werd
verleend door de opzichters L.A. Ceelen van de Provinciale Afde
ling Noordbrabant en J. Domhof van de Afdeling Hydrologie.
Het rapport werd samengesteld door A.J. Krabbenborg.
De dagelijkse leiding van het onderzoek had de opzichter B.H.Steeghs.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR VAN DE STICHTING
VOOR BODEMKARTERING,

(ir.R.P.H.P. van der Schans).

HET HOOFD VAN DE AFDELING OPDRACHTEN,

ßj
(lrJi*-^WT^Westerveld).
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GLOSSARIUM VAN EEK AANTAL IN DE TEKST GEBRUIKTE TERMEN.
Humusijzerpodzolen:

Gronden met een min of meer duidelijke
inspoelingshorizont (B-laag), hoofdza
kelijk ontstaan door inspoeling van
ijzer en humus.

Humuspodzolens

Gronden met een duidelijke inspoelings
horizont (B-laag), hoofdzakelijk ont
staan door inspoeling van humus.

Roestige A/C-gronden
(Gleygronden)V

Lage roestige zandgronden, waarin geen
podzolering heeft plaatsgevonden.

Roestloze A/C-gronden;

Roestarme zandgronden met vaak op de
overgang van de A- naar de C-laag een
zwakke bruinkleuring (zwakke podzol
B-laag)«

Mu:

Micron = 1/1000 mm.

Zands

Minerale delen groter dan 50 micron
(mu) en kleiner dan 2000 mu.

Leem;

Minerale delen kleiner dan 50 micron
(mu).

Lutum:

«

Minerale delen kleiner dan 2 micron
(mu).
°/o lutum.

Lutumarm:

Minder dan

Lutumrijk:

Meer dan

M50s (mediaan cijfer)

Hiermede wordt van het zand die korrel
grootte aangegeven, waarboven en waar
beneden 50^ van de zandfractie
(> 50 mu) gelegen is.

Pijn zand:

M50: beneden 150 micron (mu).

Matig fijn zand:

M50: 15O - 210 micron (mu).

Matig grof zand:

M50: 210 - 3OO micron (mu).

Grof zand:

M50: 3OO -2000 micron (mu).

Niet lemig:

Minder dan 10fj leem.

Zwak lemig:

10

Sterk lemig:

17.5- 32.5!° leem.

Zandige leem:

Meer dan 32-5i° leem.

Humusarm:

Minder dan 2.5^ humus )

Matig humeus:

2.5

5io

humus

Zeer humeus:

5

8fo

humus

Humusrijk:

8

-15i°

humus

Venigs

15

- 22.5^ humus

Veen:

Meer dan 22.5/^ humus

io lutum.

-17.5$ leem.

)

In lutum
arme gronden
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SAMEW ATTING.
(zie ook aft. 1s Globale bodemkundige overzichtskaart, schaal
1:50.000).

Op verzoek van de Centrale Directie van de Cultuurtech
nische Dienst te Utrecht werd door de Stichting voor Bodemkartering een bodemkundig onderzoek uitgevoerd in het toekomstige ruilverkavelingsgebied "Bergeijk", gelegen ten zuidwesten van Valkenswaard.
De resultaten van het onderzoek zijn,behalve in dit rap
port, weergegeven op een bodemkundige overzichtskaart en een grondwatertrappenkaart, beide schaal 1 ; 25.000. Aan de hand van de ver
kregen gegevens werd tevens een globale landbouwgeschiktheidskaart,
schaal 1;25*000 samengesteld. De drie genoemde kaarten zijn als
bijlagen bij dit rapport gevoegd.
Geologisch is het gebied opgebouwd uit afzettingen van
het ïïoogterras(de z.g. zone van Sterksel)> die later zijn afge
dekt met een dun pakket dekzand. In de beekdalen is dit dekzand
door het water voor een groot deel weer opgeruimd en/of verspoeld.
Tevens is hierbij lutumhoudend materiaal afgezet en plaatselijk
heeft zelfs veenvorming plaatsgehad.
Landschappelijk vallen in de eerste plaats de hoog gele
gen oude bouwlanden op. Deze liggen grotendeels op de grote dekzandrug, die van noordoost naar zuidwest door het gebied loopt en
verder komen nog enkele verspreide complexen voor. De oude bouwlandgronden hebben een humushoudend dek van meer dan 50 cm, dat langs
de randen echter wat dunner is. De dikke humushoudende bovengrond
is ontstaan door ophoging met potstalmest. Onder dit humushoudende
dek wordt voornamelijk een humusijzerpodzol aangetroffen. Rondom
deze oude bouwlanden liggen eveneens hoog gelegen gronden met een
overwegend humusarme bovenlaag (al dan niet stuifzand). Onder deze
bovenlaag komt een meestal zwak ontwikkelde humusijzerpodzol voor,
Een groot deel van deze gronden, die bebost zijn, is verwerkt.
Een andere landschappelijke eenheid vormen de beekdalen,
waarvan het grote dal van de Keersop met zijdalen het belangrijk
ste is. Hiernaast zijn er nog kleinere dalen, zoals van de Run.
In deze dalen liggen over het algemeen lage gronden,
die door ophoging een dik humushoudend dek hebben verkregen (oude
graslandgronden), dat naar de randen dunner wordt (roestige en
roestloze A/C-gronden). Ook langs en in deze dalen wordt plaatse
lijk bos aangetroffen.
In de laagste, tevens de natste delen, liggen veengron
den. Ze beslaan echter een gering percentage van het totale opper
vlak.
De ontginningen vormen een vrij grote oppervlakte van
het gebied. De profielen bestaan overwegend uit humuspodzolen met
een dun humushoudend dek. Ze liggen zowel laag als middelhoog
en hoog, maar binnen één aaneengesloten complex zijn de hoogtever
schillen meestal gering. Ook in dit landschap komen boscomplexen
v voor. Ook de stuifzandgronden (humusarme zandgronden ) zijn be
bost. Deze stuifzandcomplexen hebben een nogal onrustig reliëf,
met hoogteverschillen van enkele meters op korte afstand.
Afgezien van de duidelijke hoogteverschillen tussen de
zojuist genoemde landschappen helt het gebied in noordoostelijke
richting.

Wat betreft hun landbouwkundige geschiktheid zijn de
oude bouwlanden droogtegevoelig, evenals de humusarme gronden.
Beide hebben geen grondwaterinvloed in de bewortelbare zone. Op
de oude bouwlanden is alleen beperkt akkerbouw mogelijk; de hu
musarme gronden zijn weinig tot niet geschikt voor de landbouw.
De beekdalgronden hebben steeds grondwaterinvloed binnen
50 cm en zijn voor een groot deel goed geschikt voor grasland.
De gronden in en buiten de beekdalen met grondwaterin
vloed tussen JO en 50 cm zijn zowel voor bouwland als voor gras
land geschikt 1 hiervan zijn de profielen met matig dikke tot dikke
humushoudende dekken de beste.
De veengronden hebben over het algemeen geen bezandings dek en zijn door hun lage ligging te nat en daardoor weinig geschikt
voor grasland en ongeschikt voor akkerbouw.
Over het algemeen ligt een belangrijk deel van het on
derzochte gebied relatief laag t.o.v. het grondwater met waterover
last in de afgesloten laagten.
De meeste hoofdafwateringen zijn gekanaliseerd, maar de
detailontwatering laat evenals de ontsluiting en de verkaveling
nog veel te wensen over.
In het zuidoostelijke deel van het gebied wordt door
de infiltratie van het z.g. boven-Dommelgebied de waterstand in
de zomer hoog gehouden, soms zelfs hoger dan in de winter. Dit
beinvloedt de landbouwkundige gebruikswaarde van de gronden in
gunstige zin»
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1. INLEIDING.
1.1 Ligging en grootte.
Het onderzochte gebied ligt in de provincie Noordbrabant
en omvat delen van de gemeenten?
Bergeijk, Eersel, Luijksgestel, Riethoven,
Valkenswaard en Westerhoven.
De kerkdorpen van de gemeente Lergeijk; 't Hof, 't Loo
en de Weebosch, alsmede de dorpen Dommelen, Luijksgestel, Riet
hoven en Westerhoven liggen binnen het gebied,ereuals de kleinere
bewoningskernen;
Boevenheuvel, Bokskei, Boshoven, Broekhoven, Keersop,
Spaanrijt, Waalwijk en Wilrijt (situatieschets, afb 2).
De oppervlakte van het gebied bedraagt 8955 ha. Het ge
bied komt voor op de topografische kaarten, schaal 1 s 25.000,51D
Veldhoven, 57A Weebosch en 57B Westerhoven.
1.2 Gebruikt kaartmateriaal.
De basiskaarten zijn beschikbaar gesteld door de Centra
le Directie van de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht. De veld
opnamen geschieddenop kaarten schaal 1s10.000.
De aflevering van de bodemkaart, grondwatertrappenkaart,
bodemgeschiktheidskaart en de grondwaterstandenkaart, geschiedt op
schaal 1;25«000.
1.3 Uitvoering.
Het veldwerk is uitgevoerd in de periode maart - novem
ber i960. De verwerking der gegevens geschiedde in de winter 1960
- 1961.
Voor de beoordeling van de gronden op hun landbouwkundi
ge geschiktheid is overleg gepleegd met de Provinciale Afdeling
Noordbrabant van de Stichting voor Bodemkartering. Gedurende de
maand juli 1960 zijn in samenwerking met de Afdeling Hydrologie en
de Afdeling Noordbrabant 535 waterstandmetingen in het gebied ver
richt in boorgaten, putten etc. voor het vaststellen van de zomergrondwaterstanden. Gedurende de winter i960 - 1961 zijn op dezelfd
plaatsen de wintergrondwaterstanden gemeten. De hierbij verkregen
gegevens zijn verwerkt in de grondwaterstandenkaart (bijlage 4)
en in de afbeeldingen 10 en 11. Vóór het begin van de veldwerkzaam
heden is een aantal grondmonsters genomen. Schattingen in het veld
zoals leem- en humusgehalte, zandgrofheid, enz. zijn aan de hand
van de analysecijfers getoetst. De grondmonsters zijn onderzocht
op het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te
Oosterbeek.
In september 1960 werd op verzoek aan de opdrachtgever
een voorlopige bodemkundige overzichtskaart, schaal 1:50.000,met
een korte beschrijving, verstrekt.
1.4 Werkwijze.
De bij het veldwerk verkregen gegevens zijn vastgelegd
op veldkaarten schaal 1:10.000. Bij de plaats van elke boring zijn
in code de verschillende profielkenmerken vermeld.

De voor de verschillende kaarten, zoals bodem- en grondwatertrappenkaart s "belangrijke grenzen zijn in het veld ingeschetst.
De boringsdichtheid bedroeg gemiddeld 1 boring per + 3
ha, maar was aanvankelijk dichter. Dit kwam onder meer door onbekend
heid met en de verbreiding van de verschillende bodemtypen.
In de code is aangegeven; dikte en humusgehalte van het
humushoudende dek, profielontwikkeling, lemigheid, grofheid van het
zand, hoogte van de grondwaterinvloed en het eventueel voorkomen
van veen en/of hoogterras. Voor de juiste vaststelling van de bodemgrenzen werden vaak extra boringen verricht. Overigens is de borirgsdichtheid sterk aangepast aan de bodemgesteldheid van het terrein.
1•5 Verwerking van gegevens en vervaardigde kaarten.
De van profielcodes en grenzen voorziene veldkaarten,
schaal 1;10.000, zijn langs fotografische weg verkleind naar
schaal 1;25.000. Vervolgens zijn de grenzen via calques overge
bracht op de te vervaardigen kaarten.
Op de bodemkaart schaal 1;25.000 (bijlage 1) zijn - voor
zover kaarttechnisch mogelijk - alle onderscheiden bodemtypen weer
gegeven, Wat betreft de relatieve hoogteligging der onderscheiden
bodemtypen ten opzichte van het grondwater is echter alleen de
belangrijkste "vochtgrens" op de bodemkaart weergegeven en wel de
grens tussen hoog-middelhoog en laag (zie hfdst. 6).
Op de grondwatertrappenkaart schaal 1 s 25«000 (bijlage 2)
zijn alle onderscheiden grondwatertrappen afzonderlijk weergegeven.
De globale bodemgeschiktheidskaart schaal Is 25.000 ("bij
lage 3) is samengesteld uit de bodem- en grondwatertrappenkaart.
Op de grondwaterstandenkaart schaal 1 ; 25.000 (bijlage 4)
staan alle gemeten grondwaterstanden weergegeven.

<

Afb. 4» Kryoturbatie (vorstwerking) in het Hoogterra,s.
("Zone van Sterksel").
Foto; A.J. Krabbenborg.
Archief nos R23-97»

«

!.

Afb. 5. Vorstspieet in het plaatselijk sterk gelaagde
Hoogterras. ("Zone van Sterksel").
Foto: A.J. Krabbenborg.
Archief nos R2J-101.

Afb. 6. Prop van zeer sterk lemig materiaal in het
Hoogterras ("Zone van Sterksel").
Fotos A.J. Krabbenborg.
Archief no: R23-98.

Afb. 7» Sterk lemig en gelaagd dekzand
op Hoogterras. Zichtbaar is ook
de vorstspieet, die in het dek
zand begint en zich in het Hoog
terras voortzet. (Grens dekzandHoogterras). In het dekzand is
een op de foto niet duidelijk
zichtbare humusyzerpodzol ge
vormd.
Foto; A.J. Krabbenborg
Archief nos R23-100.
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2. GEOLOGISCHE OPBOUW.
2.1 Algemeen.
De Maas en de Rijn hebben tijdens de Mindel- of Elsterijstijd in grote delen van oostelijk Noordbrabant in perioden van
zeer veel waterafvoer grote hoeveelheden grof zand en grind afge
zet. In dit pakket komen plaatselijkflinke klei-en leemlagen voor, die
in een warme tijd zijn afgezet. Belangrijker nog dan de Mindel-,
is de Würmijstijd geweest voor het huidige Brabantse landschap.
In deze overwegend zeer koude tijd was Nederland niet
door ijs bedekt, maar heerste er hier een toendraklimaat met een
permanent bevroren ondergrond. Behalve toendraplanten o.a. mossen
en enkele struiken, was er geen begroeiing. De in die periode
heersende poolstormen (niet alleen wind-,maar ook veel sneeuwst ormen)
kregen gemakkelijk "vat" op het meestal droge en met zeer weinig
vegetatie bedekte zand, dat daardoor in grote hoeveelheden door
de lucht is verplaatst. Grote gebieden werden met een wisselend
dikke laag zand bedekt; men spreekt dan ook van dekzand. Aangeno
men wordt, dat de verplaatsing van dit zand bij overwegend weste
lijke en noordwestelijke winden plaatsvond. Tijdens dit transport
werd het zand min of meer gesorteerd naar korrelgrootte. De fijn
ste delen zijn hoog door de lucht over grotere afstanden ver
plaatst. Men vindt deze fijne fractie (< 50 mu), o.a. terug als
loess in Duitsland, België en Zuid-Limburg. De verplaatsing van
de grovere zandfracties had dichter langs het aardoppervlak en
over kleinere afstanden plaats. Dit dekzand is op veel plaatsen
min of meer in ruggen afgezet, die over het algemeen in de rich
ting noordoost-zuidwest zijn georiënteerd.
Er waren in de Würmijstijd ook perioden met grote hoe
veelheden neerslag. Als gevolg hiervan ontstonden grotere en klei
nere erosiedalen of de reeds aanwezige werden groter. In de dekzandgebieden zijn deze meestal breed en ondiep. De grotere erosie
dalen zijn dus reeds in de Würmperiode gevormd (zie hfdst. 2.2).
Na de Würmijstijd is het klimaat aanmerkelijk veranderd door tem
peratuurstijging en rijzing van de zeespiegel 5 hierdoor nam de
vegetatie toe en werd het zand vastgelegd, waardoor de dekzandafzettingen ophielden (Holoceen).
2.2 Geologie van het gebied.(afb. 3)
De afzettingen van Rijn en Maas van grof zand en grind
in 2.1 genoemd staan ook bekend onder de naam "Hoogterras" (afb.
4 en 5) en in Zuid-Brabant als de zone van Sterksel. Een van de
klei- en leemlagen (afb. 6) die in het Hoogterras voorkomen,
komt bij Westerhoven aan de oppervlakte. Geologen zijn van mening,
dat deze klei van gelijke ouderdom is als de Cromer Forest Beds
in Engeland en afgezet is in de warme periode tussen de Günzen Mindelijstijd.
Het feit; dat in de Würmijstijd de grond permanent bevroren
was en slechts in de zomer aan de oppervlakte een dun laagje
tot ontdooiing kwam, had tot gevolg, dat in hellende terreinen
(het Hoogterras helt van zuidwest naar noordoost) veel mate
riaal ging glijden over de bevroren ondergrond. Verplaatsing
van materiaal op bovenomschreven manier wordt solifluctie ge
noemd. Dit solifluctiedek treft men ook aan boven in de zone
van Sterksel. Het dateert uit het Pleniglaciaal A. Zoals onder
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2.1 vermeld,werd in een periode van de Würmijstijd namelijk het
Pleniglaciaal B en Laatglaciaal een dekzandpakket over ons land
afgezet. Dit is in verschillende fasen gebeurd. De eerste fase
was het Pleniglaciaal B. In dit zeer droge en koude tijdperk is
het oude dekzand,soms bestaande uit uit lössachtig materiaal, af
gezet. Waar niet door erosie opgeruimd, bedekt dit lemige oude
dekzand het Hoogterras over het gehele gebied. Boven het oude dekzand vindt men een aantal afzettingen, die voor zover aanwezig alle
date ren uit verschillende fasen in de laatste periode van de Würm
ijstijd, het z.g. Laatglaciaal. De oudste afzetting hiervan is
het jonge dekzand I, gevormd in de oudere Dryastijd. Dit zand is
gelaagd met leemlaagjes.
Ha de oudere Dryastijd kwam ons land in een warmere pe
riode met een vrij gunstig klimaat, waardoor zich spoedig een ve
getatie ontwikkelde. Deze periode staat bekend als de Allerf/dtijd.
De vegetatiehorizont uit deze periode (donkerder gekleurde laag)
wordt in Nederland ook wel als Usselolaag aangeduid. In de Aller^/dtijd bad men perioden met grote hoeveelheden neerslag, die afvloeiden
door de reeds in het begin van de Würmperiode gevormde erosiedalen.
In het onderzochte gebied komen twee grote erosiedalen voor. Een
aan de noordzijde en één in het zuiden.
In de jonge Dryastijd werd door lokale verstuivingen
plaatselijk weer opnieuw dekzand afgezet. Dit dekzand bevat fijn
grind. In geologische termen wordt dit het jonge dekzand II ge
noemd en is ook bij westelijke tot zuidwestelijke winden afgezet.
Het materiaal is voornamelijk verstoven uit de toen reeds bestaan
de erosiedalen. Het grovere grindhoudende materiaal werd aan de
zuid- en oostrand van het dal afgezet, terwijl het fijnere verder
weggestoven is. In de profielontwikkeling in het dekzand komt dit
verschil duidelijk tot uitdrukking. Langs de grofzandige noordzijde
van de hoge dekzandrug treft men namelijk humuspodzolen en zuide
lijk ervan in het lemige en fijnzandige materiaal humusijzerpodzolen
aan (afb. 7)» Zie ook hfdst. 4«
In het Holoceen is in deze uitgeërodeerde en uitgestoven
dalen door de beken slib (lutum)houdend materiaal afgezet op het
Hoogterras. In de laagste (natte) dalen trad veengroei op onder
invloed van het voedselrijke beekwater.
Vrij recente verstuivingen zijn er de oorzaak van ge
weest, dat er op de hoge (droge) delen plaatselijk stuifheuvels
zijn ontstaan, terwijl elders profielen zijn onthoofd, d.w.z. de
bovenste profiellagen zijn afgestoven.
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3. LANDSCHAPPELIJKE OPBOUW.
3.1 Topografie, hoogteligging en reliëf.
Opvallend in het landschap zijn de grote "boscomplexen.
Het oude bouwlandcomplex, waarop de dorpen Riethoven en Wester
hoven liggen, wordt geheel omzoomd door een strook bos. Op enke
le plaatsen zoals de Hoogberkt, de Grote Heide en de Einder
Heide beslaat deze strook complexenvan enkele tientallen hectaren.
Het Rijtje, een beekdal in het oude bouwlandcomplex ten zuiden van
Riethoven, is eveneens voor het grootste deel door bossen omzoomd.
De boscomplexen liggen over het algemeen op humusarme,
plaatselijk verstoven humusijzerpodzolgronden. Een uitzondering
hierop vormt de Einder Heide. Hier bestaat het bodemprofiel of uit
stuifzand of uit een humuspodzol met een dun humushoudend dek. In
het uiterste zuiden ligt een boscomplex tussen de Bosscherweijer
en de weg luyksgestel-Dommel. Een derde boscomplex ten slotte ligt
ten zuiden en ten westen van de Weebosch op de Wilreiusche heide.
Dit bos ligt evenals de nog verspreid in het gebied voorkomende
kleinere stukjes op humuspodzolgronden met een dun humushoudend
dek.
Behalve de oude bouwlanden rondom Riethoven en Wester
hoven treft men ook een oud bouwlandcomplex aan rondom Dommelen.
Dit ligt in hoofdzaak ten noorden van de provinciale weg. Ten
westen van het Hof ten noorden van Luijksgestel en ten oosten van
de V/eebosch komen eveneens grote oude bouwlandcomplexen voor.
Kleinere oppervlakten oude bouwlanden vindt men rondom de gehuch
ten Boksheicte, Spaanreit en Wilrijt. De oude bouwlanden liggen overwe
gend op de hoge dekzandrug, die van noordoost naar zuidwest door
het gebied loopt. Onder invloed van de mens zijn de oude bouwlan
den in de loop der eeuwen door ophoging met potstalmest etc. ont
staan.
Ten zuiden van de provinciale weg, Valkenswaard via
Dommelen, Westerhoven, 't Hof en 't Loonaar Luijksgestel liggen
meerdere beekjes en riviertjes, die het landschap in niet onbelang
rijke mate hebben beïnvloed. In het uiterste zuiden komen drie
beekjes vanuit België ons land binnen; de Bosscherweijerloop,
de
Portjewaterloop en de Elzenloop, die ten zuiden van Luijksgestel in
de Keersop verenigen. Deze laatste vervolgt zijn weg vanaf Luijks
gestel door het grote beekdal ten zuiden van de provinciale weg.
Ten oosten van de Ender Heide komt de Beekloop het gebied binnen,
die ten zuiden van V/esterhoven eveneens in de Keersop uitmondt.
De Keersop kruist de provinciale weg, stroomt in noordelijke
richting en mondt ten noorden van de Gagelvelden in de Dommel uit.
Deze laatste beek vormt de oostgrens van het gebied.
In het noorden van het gebied loopt de Run, die ont
springt op de Weebosch en ongeveer parallel met de noordgrens van
het gebied loopt. Al de hierboven genoemde riviertjes en beekjes
stromen door een voor hun huidige omvang veel te groot beekdal.
In de beekdalen vindt men overwegend sterk lemige gleygronden,
die door de mens zijn opgehoogd tot de bekende oude graslandgronden. Plaatselijk komen er ook veengronden in voor.
Langs de gehele zuidgrens liggen jonge ontginningen,
plaatselijk onderbroken door een beekdal of een boscomplex. Ten
westen en ten noorden van de Weebosch, op de Boksheide en in het
noordoosten liggen eveneens aanzienlijke oppervlakten jonge ont
ginningen.

LEGENDA
stuifzanden.humusarme

TTT

I beekdal (oude

en andere

grasland)gronden

Schaal 1:50.000
Afb.8 Landschappelijke overzichtskaart

- 13 -

Zoals reeds gezegd, helt het gebied van zuidwest naar
noordoost, maar de helling is niet overal even sterk. Het sterkst
helt het beekdal van de Keersop. Het hoogteverschil tussen Luijksgestel en Dommelen is + 20 m. De jonge ontginningen langs de zuid
grens hebben een helling van + 18 m, terwijl de grote dekzandrug
een helling heeft van + 10 m.
Gaande van zuid naar noord treft men eveneens vrij grote
hoogteverschillen aan. De oude bouwlandcomplexen en boscomplexen
liggen tamelijk hoog boven het dal van de Keersop en de Run. De
hoogteverschillen zijn vaak op korte afstand + 1.50 m. De in het
zuiden gelegen jonge ontginningen liggen iets hoger dan het noor
delijk ervan voorkomende dal van de Keersop.
3.2 De landschappelijke indeling (afb. 8).
In het gebied komen de volgende landschapsvormen voor;
I
II
III
IV

De
De
De
De

stuifzanden, humusarme en andere beboste gronden.
oude bouwlandgronden.
beekdalgronden (oude graslandgronden).
ontginningsgronden.

3•3 De stuifzanden, humusarme en andere beboste gronden.
De topografie is wat onrustig. Hierin liggen o.a. de
stuifzanden op de Einder Heide, die zich hier en daar enkele meters
boven de omgeving verheffen. In de bossen langs het oude bouwland
complex onder Westerhoven is veel gegraven, zodat daar diverse ont
sluitingen voorkomen.
Het overgrote deel van de humusarme gronden ligt hoog en
derhalve meestal vrij droog. De ontsluiting van dit landschap is
vrij slecht. In de zomer kunnen de zandwegen zo droog worden, dat
ze praktisch onberijdbaar zijn.
De verkaveling is over het algemeen rechthoekig. Bewoning
werd hier vroeger zelden of nooit aangetroffen. In de laatste ja
ren zijn in de bossen rondom 't Hof en ook wel op andere plaatsen
vrij veel bungalows gebouwd.
Het bodemgebruik is overwegend bos.
3•4 De oude bouwlandgronden.
Deze liggen over het algemeen vrij hoog ten opzichte van
de naaste omgeving. Binnen dit landschap komen niet veel hoogtever
schillen voor, afgezien van plaatselijke laagten en de wat lager
gelegen randen.
De watervoorziening in deze gronden is over het algemeen
minder gunstig. Het waterbergend vermogen is matig. Storende profiellagen voor de waterbeweging komen niet voor. Maar de grondwa
terinvloed re;kt in de meeste profielen niet tot aan het humushoudende dek, waardoor in droge tijden de vochtvoorziening voor het
gewas in het gedrang komt.
De ontsluiting is over het algemeen slecht. Uitgezonderd
de grotere verkeerswegen komen op deze gronden geen verharde wegen
voor. De verschillende eigenaren moeten elkaar vaak "uitweg" geven.
De verkaveling, die juist op deze gronden gunstig zou kunnen zijn
door de geringe behoefte aan sloten, is vaak ongunstig. Er komen
veel smalle percelen voor.
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Het ontstaan van deze gronden hangt nauw samen met de
bewoningsgeschiedenis. Waar oude bouwlanden voorkomen, is de be
woning meestal ten minste 1000 jaar oud. Aan de randen ligt dan
ook veelal een dichte bebouwing. Het bodemgebruik is vrijwel altijd
bouwland.
3.5 De beekdalgronden (oude

graslandgronden).

Binnen dit landschap, dat overwegend laag ligt, komen
nog kleine hoogteverschillen voor. De kern,meestal gevormd door
een waterloop, vormt het laagste gedeelte. De aangrenzende gron
den hellen .in meerdere cf mindere mate in de richting van het dal van
de waterloop.
Het overgrote deel van de beekdalgronden is opgehoogd.
Hoe het mogelijk is geweest deze lage beekdalgronden met een vaak
venige ondergrond van een dik humushoudend dek te voorzien, is
niet helemaal duidelijk. De plaatselijke hoogteverschillen in de
opgehoogde beekdalgronden verlopen vrijwel steeds perceelsgewijs.
Deze variatie per perceel in hoogteligging is duidelijk een gevolg
van de wijze van ontstaan.
Omdat elk beekdal min of meer een zelfstandig afwate
ringssysteem vormt, is de hoofdafwatering veelal goed. De meeste
hoofdafwateringen zijn gedeeltelijk genormaliseerd. De detailont
watering is meestal slecht. In de Hoeker Beemden, de Kromhurken
en de Schoorheijen liggen depressies, die een slechte aansluiting
hebben op de hoofdafwatering.
De ontsluiting in het beekdallandschap is slecht. In
natte tijden zijn veel percelen moeilijk te bereiken. In de laag
ste delen is de verkaveling bovendien minder goed. De percelen
zijn over het algemeen wel rechthoekig, maar lang en smal. Op de
hogere delen zijn de kavels onregelmatig van vorm en de grootte
xtfisselt nogal. Bewoning is in dit landschap praktisch niet aanwe
zig.
Het overgrote deel is in gebruik als grasland. Men vindt
echter plaatselijk op de hogere gedeelten bij gebrek aan voldoende
goede hoge gronden ook bouwland.
3•6 De ontginningsgronden.
Het ontginningslandschap beslaat een belangrijk gedeelte
van het onderzochte gebied. Hoewel plaatselijk - zoals in de
Sengelbroeksche Heide, Vlieterheide en de Bosscherweijer - enige
hoogteverschillen optreden, zijn deze over het algemeen niet groot.
Wel is er, zoals reeds in sub 3-1 opgemerkt de algemene helling van
zuidwest naar noordoost.
Ondanks dit geringe hoogteverschil was er vroeger toch op
enkele plaatsen een zeer slechte ontwatering, zoals de ' Ender Heide,
Goorbroek, Platbroek en de Broekhovensche Velden. Na de ontginning
is hierin een aanzienlijke verbetering gekomen, vooral door het
graven van afwateringssloten. Plaatselijk laat de ontwatering thans
nog- te wensen over, vooral in het Platbroek en in de Broekhovensche
Velden.
De ontsluiting is vooral in de lagere gebieden slecht. In
natte tijden zijn de zandwegen moeilijk berijdbaar. Verharde wegen
zijn er praktisch niet, zandwegen echter in groten getale. Op de lage
re gronden is de verkaveling het slechtst. Hier heeft men zeer veel
sloten gegraven om het overtollige water kwijt te raken. Vrijwel alle
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gronden zijn aanmerkelijk breder dan op de lagere. Dit is heel dui
delijk te zien ten noorden van het gehucht Waalwijk, waar in de
jonge ontginningen praktisch geen enkele kavelsloot ligt.
De bewoning in dit jonge landschap is gering, met uit
zondering van de Vlieterheide en de Aa. Hier zijn in de loop van deze
eeuw boerderijen gebouwd.
Het bodemgebruik wisselt sterk. De hogere gronden liggen
overwegend in bouwland, de lagere in gres.
Een uitzondering hierop vormt de Waalwijkerheide en de Hobbelerheide, waar door coöperatieve beregening op de hogere jonge ont
ginningen met succes grasland wordt geëxploiteerd.
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4. BODEMVORMING.
4»1 Bodemvormende processen en factoren.
Al naar hun kenmerken onderscheidt men in de zandgron
den enige profielvormen, die ontwikkeld zijn onder invloed van
bepaalde processen, die afhankelijk zijn van de volgende facto
ren; tijd, klimaat, moedermateriaal, topografie, flora en fauna en
activiteit van de mens.
Vooral de mens heeft een belangrijk aandeel gehad in de bodemvor
ming door zijn ingrijpen in de natuurlijke ontwikkeling, o.a.
door ophoging, ontwatering enz. Men kan dus onderscheid maken in
bodemvorming onder invloed van natuurlijke factoren met uitzonde
ring van de mens en bodemvorming onder invloed van de mens.
4.1.1 Bod emvorming_ond£r_invl_oied_van natuurlijke fact orenA me t_
uitz£ndering_van_d£ mens^
Onder invloed van tijd, klimaat, moedermateriaal, topo
grafie,flora en fauna heeft zich op de zandgronden een natuurlijke
vegetatie ontwikkeld. In ons klimaat overtreft de neerslag de ver
damping, waardoor er in de grond een neerwaartse waterbeweging
plaatsvindt. Dit kan aanleiding geven tot verplaatsing van bepaal
de stoffen. De hoeveelheid en snelheid van het zakwater is behalve
van de hoeveelheid neerslag afhankelijk van de granulaire samen
stelling van de bodem.
Een van de eerste elementen, die uitspoelt bij de bodem
vorming is kalk. Door de aard van de granulaire samenstelling der
pleistocene zandgronden zijn deze tot op grote diepte ontkalkt,
voor zover ze ten minste oorspronkelijk kalkhoudend zijn geweest.
Was de grond eenmaal ontkalkt en ontbrak aanvoer van voedselrijk
grondwater, zoals op de hogere zandgronden, dan ontwikkelde zich
op deze zandgronden, die lutumarm zijn en weinig mineralen bevat
ten, een armere vegetatie.
Deze vegetatie had weer een belangrijke invloed op het
milieu in de bovengrond. De door de planten aan de bodem onttrok
ken voedingsstoffen komen zonder ingrijpen van de mens in de bo
vengrond terug en vormen de humushoudende bovenlaag (z.g. A1-laag).
Indien de adsorptie in deze laag gering, een snelle uitspoeling
mogelijk is en geen aanvulling plaatsvindt, zal de hoeveelheid
basen in de grond geleidelijk afnemen. Naarmate het milieu armer
wordt, daalt ook de zuurgraad. Verschillende stoffen (humus- en
ijzerverbindingen) in de bovengrond zullen mobiel worden en ge
leidelijk met het water worden meegevoerd naar dieper gelegen
lagen. Eerst spoelen ijzer en aluminiumverbindingen uit en wan
neer het milieu nog zuurder wordt, komt ook humus in oplossing
en spoelt uit. Door deze uitspoeling ontstaat een uitspoelings
laag (A2). De uitgespoelde stoffen komen althans gedeeltelijk
op een lager niveau - meestal in een minder zuur milieu - weer
tot afzetting en vormen daar de inspoelingslaag (B). Deze Blaag gaat meestal geleidelijk over in het onveranderde moeder
materiaal (c). De onder invloed van uitspoeling en inspoeling
gevormde profielen worden podzolen (A-B-C-profielen)genoemd.
Een ander bodemvormend proces is dat, waarbij een
meer of minder sterke ophoging van in hoofdzaak organische
stof plaatsvindt in de bovenste bovenlaag (A1-laag). De meeste
bodemvormende factoren zijn dezelfde als bij de vorming van
podzolen. Hier overheerst echter de aanwezigheid van al dan
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niet voedselrijk (o.a. ijzer bevattend) grondwater, boven in het
profiel, waardoor weinig of geen uitspoeling kan optreden. Podzolering ontbreekt hierdoor nagenoeg en de humushoudende A-laag
rust direct op het onveranderde moedermateriaal (c); A/C-profielen. Door ohemische en fysische verschillen in de bovengrond
hebben onder invloed van de diverse bodemvormende factoren zeer
verschillende omzettingen in deze humushoudende laag plaatsgehad.
Hierdoor kan de aard van de humus sterk uiteenlopen.
Naar de hierboven geschetste profielontwikkeling kan
men drie bodemgroepen in de zandgronden van dit gebied onder
scheiden;
de humusijzerpodzolen.
de humuspodzolen.
de gleygronden (roestige A/C-gronden).
De humusi.jzerpodzolen hebben een inspoelingslaag (B),
die humus en ijzer bevat 5 daaronder ligt het onveranderde humusarme moedermateriaal (c). Deze profielvorm komt alleen voor op
de hogere gronden, die niet onder invloed staan van grondwater
en mineralogisch rijker zijn o.a. lemig zand. De humusijzerpodzolen hebben over het algemeen een mildere humusvorm, een hogere
pH, een gunstiger (lager) C/N-quotiënt en een lossere B-laag dan
de humuspodzolen, terwijl deze B-laag ook minder fel van kleur
is en geleidelijk in A-en C-laag overgaat.
De humuspodzolen hebben een inspoelingslaag, die meest
al uitsluitend humus bevat. Deze humus komt voor in disperse vorm
en heeft minder gunstige landbouwkundige eigenschappen. Het C/Nquotiënt is meestal vrij hoog. Naarmate de gronden hoger boven
het grondwater liggen, is de (humus)-.B-]aag dunner en feller van
kleur, soms vast of verkit, terwijl boven deze inspoelingshorizont
meestal een uitspoelingslaag (loodzandlaag) voorkomt.Bij lagere
ligging is de B-horizont veel fletser van kleur en gaat meestal
zeer geleidelijk in de C-laag over. Soms is deze B-laag zeer dik,
terwijl de uitspoelingslaag niet of niet duidelijk waarneembaar
is. De bovenlaag kan in deze lage profielen zeer humeus zijn,
plaatselijk zelfs venig. Roestvlekken (ijzer) ontbreken nagenoeg
geheel in de humuspodzolen^ ze zijn volledig ontijzerd.
De gleygronden (roestige A/C-gronden) onderscheiden
zich van de humuspodzolen door het ontbreken van de B-laag. Er
heeft weinig of geen podzolering plaatsgehad. Uitspoeling had
niet plaats ten gevolge van de hoge grondwaterstanden. Daaren
tegen heeft het "rijkere" grondwater vaak een gunstige invloed
op deze gronden uitgeoefend. Het C/N-quotiënt is lager en de
pH hoger dan in de humuspodzolen. In de gleygronden zijn als
gevolg van de periodiek hoge grondwaterstanden duidelijk roest
en reductieverschijnselen (ijzerafzettingen) waar te nemen tot
hoog in het profiel.
Een tussenvorm van gleygronden en humuspodzolen zijn
de z.g. roestloze A/C-gronden. In deze profielen is de podzo
lering meestal zwak. De gronden zijn grotendeels ontijzerd,
vandaar de term roestloze A/C-gronden. Het grondwater was niet
voedselrijk en meestal hoog tijdens de profielvorming. De Blaag is in deze gronden meestal zeer zwak ontwikkeld of geheel
afwezig. V/at de aard van de bovengrond, met name de humusvorm be
treft, zijn deze profielen vergelijkbaar met de humuspodzolen.
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Stuifzanden.
Door verstuiving zijn plaatselijk de bovenste lagen
van laag (droog) gelegen humusijzer- of humuspodzolen verdwenen,
terwijl dit stuifzand elders profielen heeft overstoven. In het
stuifzand is weinig of niets te zien van profielontwikkeling, in
de eerste plaats omdat deze gronden te jong zijn. Verder liggen
ze hoog en zijn vaak weinig of niet begroeid. Dit afwezig zijn
van vegetatie is naast de droge ligging meestal oorzaak van de
verstuiving. Soms is deze vegetatie door de mens vernietigd
(plaggensteken etc.), zodat de stuifzanden gedeeltelijk onder
invloed van de factor mens zijn ontstaan.
4.1.2 Bodemvorming onder invloed van de mens.
Naar de duur en de aard van de menselijke invloed op de
zandgronden kan men deze verdelen in;
oude bouwlandgronden.
oude graslandgronden.
oudere ontginningen.
jongere ontginningen.
De oude bouwlandgronden hebben een dik humushoudend dek
en liggen middelhoog tot hoog. Deze gronden zijn reeds honderden
jaren door de mens in gebruik als cultuurland. Door eeuwenlange
bemesting met potstalmest (stalmest met bosstrooisel of heide
plaggen met zand) ontstond een mestdek, dat soms dikker dan één
meter kan zijn. De droogste oude bouwlandgronden hebben over het
algemeen de dikste dekken.
Dcor vochttekort in de zomer gaven deze droge akkers
oorspronkelijk de laagste opbrengsten. Ten einde de opbrengsten
te verhogen, werden de droogste gronden het zwaarst bemest. Hier
door werd het humushoudende dek op de droogste delen het dikst,
maar kwamen deze profielen tevens nog hoger uit het grondwater
te liggen. Anderzijds nam het vochthoudend vermogen echter toe.
Onder het mestdek vindt men meestal het oorspronkelijke
bodemprofiel of gedeelten daarvan terug. Dit is dikwijls een humusijzerpodzol en voor de rest een humuspodzol. Hieruit blijkt, dat
men vroeger de rijkere (lemige) gronden doorgaans het eerst in
cultuur heeft gebracht.
Lemigheid en humusgehalte van deze dikke humushoudende
dekken wisselen nogal. De kleur kan zwart, zwartbruin of bruin
zijn. Bepalend voor deze variaties is de herkomst van het bijmeng
sel van de mest.
De oude graslandgronden zijn op dezelfde manier ont
staan als de oude bouwlandgronden. Het humushoudende dek is hier
over het algemeen dunner. Ze liggen bijna geheel in de beekdalen.
Het leemgehalte en het humusgehalte zijn hoger dan op de oude
bouwlandgronden.
De oudere ontginningen hebben door jarenlange bewerking
en bemesting een homogene bovengrond, die dunner is dan bij de
beide vorige groepen. Over het algemeen was de grondbewerking bij
de ontginning niet diep. De B-laag van de podzolen is meestal
nog ongestoord aanwezig.
De jongere ontginningen. De homogenisatie van de boven
grond is hier minder ver dan bij de oudere ontginningen. Het humus
gehalte en de dikte van de humushoudende bovengrond kunnen sterk
uiteenlopen al naar de diepte van verwerking, de eventuele egali
satie en de ouderdom van de ontginning.
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Bij de moderne ontginningen van de laatste vijfentwintig jaar
is de oorspronkelijke profielopbouw vaak sterk gewijzigd.
Samenvattend kan men zeggen, dat de invloed van de mens bij de
bodemvorming van de zandgronden heeft bestaan uit;
sterke ophoging, waardoor oude bouwlanden en oude graslanden
zijn ontstaan,
sterke homogenisatie van de bovengrond door ontginning en
grondbewerking,
verwisseling en verplaatsing van bodemlagen bij egalisatie,
verlaging door afgraving en
-

verandering in de waterhuishouding, o.a. ontwatering van de te
natte delen door grondwaterstandsverlagingen, het graven van
sloten, greppels etc.

4•2 Onderscheiden profielvormen.
De volgende profielvormen, die in het onderzochte ge
bied voorkomen, zijn op de bodemkaarten (bijl. 1 en afb. 1) on
derscheiden;
4-2.1
4-2.2
4-2-3
4-2.4
4-2-5
4-2.6
4-2.7
4.2.8

humusarme gronden '
humusijzerpodzolgronden
humuspodzolgronden
roestloze A/c -gronden
gleygronden (roestige A/C-gronden)
oude bouwlandgronden
oude graslandgronden
veengronden.

4-2.1 Humusarme gronden.
Hiertoe behoren de stuifzanden, waarin weinig of geen
profielontwikkeling is opgetreden en verder de humusijzer- en
humuspodzolen met een humusarme bovenlaag. Dit laatste kan al
dan niet een gevolg zijn van stuiving.
4-2-2 Humusijzerpodzolgronden.
Deze komen in het gebied over een vrij grote oppervlak
te voor. De globale bodemkundige overzichtskaart schaal 1;50-000
(afb. 1) geeft hiervan een duidelijk beeld. Ze liggen middelhoog
tot hoog t.o.v. het grondwater.
De profielen kenmerken zich door het ontbreken van ho
rizonten met scherpe begrenzingen. De B-horizont is bruin tot
geelbruin van kleur en begint nagenoeg direct onder de humushoudende bovenlaag, die uit humus van goede kwaliteit bestaat. De
B-horizont gaat naar beneden geleidelijk over in een gele C-horizont.
Ze zijn ontwikkeld in zwak lemig, matig fijn zand. In
de omgeving van Westerhoven liggen over een kleine oppervlakte
profielen met een sterk lemige B-horizont. Over het algemeen zijn
deze profielen echter droogtegevoelig. Onder een groot deel van
de oude bouwlanden komt eveneens een humusijzerpodzol voor.
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4-2.3 Humuspodzolgronden.
In de humuspodzolen is het podzoleringsproces veel ver
der voortgeschreden dan in de humusijzerpodzolen, waardoor de ijzerverbindingen zijn verdwenen. Ook dit profieltype beslaat een vrij
belangrijke oppervlakte in het gebied, waarvan meer dan de helft
laag is gelegen. De oorspronkelijke A-laag en een kleiner of gro
ter gedeelte van de B-laag is vrijwel steeds in het (opgebrachte)
cultuurdek opgenomen. De B-laag of het restant ervan heeft een
bruine kleur. In de hogere profielen is de kleur soms roodbruin.
Hoewel in de humuspodzolen over het algemeen geen roest wordt aan
getroffen, komt dit in de onmiddellijke nabijheid van de (roestige)
gleygronden plaatselijk in de ondergrond voor.
De humuspodzolen hebben van nature enkele minder gunstige
eigenschappen, zoals de vrij slechte kwaliteit van de humus en de
soms vaste en/of verkitte B-laag. Het nadeel van deze slechte humus
wordt evenwel grotendeels opgeheven door de jarenlange bemesting
vooral met stalmest, waardoor de bovenlaag aanmerkelijk beter is
geworden. In de lagere profielen komt een vaste B-laag weinig voor.
In de hogere is de oorspronkelijk vaste B-laag vaak grotendeels
doorgewerkt. Plaatselijk is deze echter nog wel aanwezig, hetgeen
enigszins ongunstig is. Over het algemeen zijn de hogere humuspod
zolen droogtegevoelig.
4«2.4 De roestloze A/C-gronden.
Roestloze A/C-gronden komen over het hele gebied voor.
Over het algemeen liggen ze tussen de gleygronden en de humuspod
zolen. Het zijn uitsluitend lage gronden zondereen duidelijke Blaag. Va.ak komt echter onder de oorspronkelijke A-laag, die meestal
in de bouwvoor of zode is opgenomen, een bruinkleuring voor, die
diep kan doorgaan» Yooral in de iets hoger gelegen profielen is,
dat het geval.
Roest binnen 50 cm diepte komt vrijwel nooit voor. In de
omgeving van de gleygronden echter meestal wel roest in de onder
grond.
Landbouwkundig komen deze gronden ongeveer overeen met
de humuspodzolen. De kwaliteit van de humus is zeer matig. In de
oudere cultuurgronden is dit nadeel door bemesting weer groten
deels opgeheven. De gunstige diepte van hit grondwater is de belang
rijkste factor.
4.2.5 De gleygronden (roestige A/C-gronden).
Deze profielen treft men aan in de beekdalen; de totale
oppervlakte is echter klein. De ligging ten opzichte van het grond
water is diep. De profielkenmerken komen grotendeels overeen met
de roestloze A/C-gronden. Het belangrijkste visuele verschil is,
dat de gleygronden meestal vai.af de bovengrond roest hebben, terwijl
de roestloze A/C-gronden geen of alleen in de ondergrond roest heb
ben. Bij de gleygronden is de C-laag verder bleek in tegenstelling
tot de zwak bruine of bruinachtige tot vuilgrijze ondergrond van de
roestloze A/C-gronden.
De landbouwkundige eigenschappen zijn gunstig. Door het
jarenlange gebruik als cultuurgrond is het verschil in landbouwkun
dige waardering tussen de gleygronden en humuspodzolen en roest
loze A/C-gronden voor een deel genivelleerd. Vaak echter is het
C/W-quotiënt en de zuurgraad van de bovengrond in de gleygronden nog
gunstiger.
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4.2.6 De oude bouwlandgronden.
Deze oudste cultuurgronden komen voor rondom de dorpen
en andere oude bewoningskernen. De hoekige begrenzing is te ver
klaren door de kunstmatige ontstaanswijze t,g.v, ophoging.Ze lig
gen middelhoog tot hoog t.o.v. het grondwater. De typische pro
fielkenmerken voor een oud bouwland zijn:
a. humushoudend dek dikker dan 50 om en
b. grondwaterinvloed steeds dieper dan 50 cm.
Onder het humushoudende dek komt meestal een humusijzerpodzol voor, maar dit is niet meer op de bodemkaarten aangegeven in
verband met de diepte van voorkomen.
Als gevolg van hun ontstaanswijze hebben de oude bouw
landen redelijk gunstige landbouwkundige eigenschappen. Het opge
brachte dek is dik en van goede kwaliteit. Storende lagen voor de
waterbeweging komen niet voor. De hoog gelegen profielen, waarbij
de grondwaterinvloed niet tot aan het humushoudende dek reikt,
zijn droogtegevoelig.
4*2.7 De oude graslandgronden.
Deze komen evenals de gleygronden in de beekdalen voor
en sluiten dikwijls aan op de oude bouwlanden. Ook hier is de be
grenzing hoekig. Ze liggen alle laag t.o.v. het grondwater.
De belangrijkste profielkenmerken zijn:
a. humushoudend dek dikker dan 50 cm en
b. grondwaterinvloed steeds binnen 50 cm.
Het humushoudende dek rust bijna altijd op een roestig
A/C-profiel, waarvan de oorspronkelijke A-laag venig is. Soms
treft men een roestloos A/C-profiel of een hurnuspodzol aan. Plaatse
lijk komen in de ondergrond zwaardere leemlagen voor.
Het humushoudende dek is vaak lutumhoudend. Dit is het
gevolg van ophoging met lutumhoudend materiaal uit de beekdalen,
die regelmatig overstroomden.
De landbouwkundige eigenschappen zijn goed. De dikke humus
houdende bovenlaag beva-1: humus van een goede kwaliteit. De profielen
zijn niet droogtegevoelig.
4«2.8 De veengronden.
Verspreid in de beekdalen komen veengronden voor. Het zijn
kleine veenputjes, die meestal tussen de oude graslanden liggen. In
het Goorbroek en in het Broek komen enkele grotere oppervlakten
voor. De kleine veenputjes zijn veelal hoekig van vorm. Ze zijn niet
opgehoogd door potstalbemesting, waardoor het dikke humushoudende
dek ontbreekt.
De veenlaag is (per definitie) steeds dikker dan 40 cm.
De grotere complexen zijn bijna geheel bezand. Het veen is moei
lijk te determineren, maar afgaande op de grote hoeveelheid hout
zal het voornamelijk uit broekveen bestaan. Vooral daar, waar het
veen niet bezand is, zijn de bovenste profiellagen sterk veraard.
De veengronden liggen zeer laag en zijn dientengevolge
zeer nat. Met uitzondering van de bezande gedeelten, die als gras
land in gebruik zijn, is de landbouwkundige waarde gering. Op de
meeste veenputjes groeit wat houtopslag en riet.
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Afb.9 Legenda van de bodemkundige overzichtskaart schaal 1125.000 (bijlage!)
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5. DE BODEMKÏÏNDIGE OVERZICHTSKAART, SCHAAL 1s 25.OOP (bijlage 1).
5.1 Opzet van de legenda.
De gemaakte onderscheidingen op de legenda hebben alle
een meer of minder sterke landbouwkundige betekenis en zijn altijd
bodemkundig van belang. Veider is rekening gehouden met het landelijke
bodemclassificatieschema van de Stichting voor Bodemkartering en de
reeds eerder in Noordbrabant uitgevoerde karteringen in ruilverkavelingsgebieden, zoals Middelbeers, Leygraaf, Dorp en Eind, Boekei
etc. De kaarteenheden moeten enerzijds dus een landbouwkundige
en/of bodemkundige betekenis hebbeni anderzijds moeten het zoveel
mogelijk landschappelijke eenheden zijn, omdat het alleen dan bij
de gebruikte kaartschaal en het geringe aantal boringen mogelijk
is grenzen in het veld te trekken. De volgorde van indeling op de
legenda behoeft niet te betekenen, dat deze volgorde tevens de land
bouwkundige belangrijkheid weergeeft.
5.2 De legenda (afb. 9).
De onderscheiden twee hoofdbodemgroepen zijn:
zandgronden
veengronden.
Enkele profielkenmerken zijn om kaarttechnische redenen en
niet vanwege hun geringe betekenis met een toevoeging aangegeven.
Verder komen nog een aantal algemene onderscheidingen
voor, zoals bebouwing, water en moeras en diep afgegraven gedeelten.
5.2.1 Zandgronden.
Definitie ; Gronden met een humusarme of humeuze tot humusrijke boven
grond, die minder dan dfo lutum bevat. Deze hoofdbodemgroep omvat vrijwel het gehele gebied.
In de zandgronden is een onderverdeling gemaakt naar:
humusklasse van de bovengrond
dikte van de humushoudende

bovenlaag

aard van de profielontwikkeling
hoogteligging ten opzichte van het grondwater (ofwel
de grondwaterverschijnselen)

diepte van

textuur van het zand.
Humu£kl_assie van de_b£vengrond.
Hierin is een tweedeling gemaakt;
humusarm = minder dan 2js?/o humus
humeus tot humusrijk = 2-g- -15humus.
Dikte van de humushoudende bovenlaag.
Voor de humusarme gronden is hier de grens gelegd bij
een dikte van 40 cm* Dit houdt verband met het schema voor bodem
classificatie. In de humeuze tot humusrijke zandgronden zijn drie
dikteklassen onderscheiden;

dun = dunner dan 30 cm
matig dik = 30 à 50 em dik
dik = dikker dan 50 cm.
jar£fi_el_ontwikkeling.
De aard van de profielontwikkeling onder de (humushoudende) bovenlaag is alleen aangegeven in de dunne en matig dikke ,
humeuze tot humusrijke zandgronden :n inde humusarme gronden met een
podzol binnen 40 cm, Naar hun profielontwikkeling onder de boven
laag zijn de volgende
profielvormen onderscheiden, namelijk!
humusijzerpodzol
humuspodzol
roestige A/C
roestloze A/CIn de dikke humusarme zandgronden (stuifzanden) is evenals
in de dikke humeuze tot humusrijke zandgronden,
geen rekening meer
gehouden met een eventueel aanwezig profiel onder de bovenlaag, daar
dit landbouwkundig bij deze profielen van weinig of geen belang meer
is.
H0£gte,ligging t_en £p£i£hte_van_h£t_grondwater_2
Op de bodemkaart is hierin slechts een tweedeling gemaakt.
Dit is uit landbouwkundig oogpunt gezien beslist onvoldoende. Bij
de veldopname zijn dan ook vijf zogenaamde grondwatertrappen onder
scheiden. Ter wille van de leesbaarheid van de bodemkaart en op
verzoek van de opdrachtgever zijn deze landbouwkundig belangrijke
onderscheidingen niet alle op de bodemkaart weergegeven, dooh op
een afzonderlijke kaart, de z.g. grondwatertrappenkaart; zie bijlage
2 en hoofdstuk 6.
Op de bodemkaart komt uitsluitend de grens tussen de mid
delhoge en hoge gronden enerzijds en de lage gronden anderzijds
voor. De middelhoge tot hoge gronden hebben grondwaterinvloed die
per dan 50 cm beneden maaiveld.
De lage gronden hebben grondwaterinvloed buren 50 cm beneden maaiveld.
De_t£xtuur_van_h£t_zand.
Naar de lemigheid is in drie klassen ingedeeld;
niet lemig = minder dan 10fo leem
zwak lemig = 10 — 1 l e e m
sterk lemig = 17ia-32-g$ leem.
maakt in;

Naar de korrelgrootte van het zand is onderscheid ge

matig fijn zand
matig grof zand
grof zand (Hoogterras)

M50 = 150 - 210 mu
M50 = 210 - 300 mu
M50 = meer dan 300 mu.

Het grootste gedeelte van het gebied bestaat in de boven
ste profiellagen uit zwak lemig, matig fijn zand. De stuifzanden
zijn niet lemig. Langs de noordrand van de hoge dekzandrug komen
overwegend niet lemige, matig grofzandige profielen voor. In de
jonge ontginningen, waar het Hoogterras vrij ondiep onder maaiveld
begint en het dekzandpakket dus vrij dun is, zijn de profielen
overwegend niet lemig en grofzandig. In de beekdalen is het zand
overwegend sterk lemig.
De aangegeven lemigheid op de bodemkaart heeft geen betrek
king op de ondergrond. Uitgezonderd die plaatsen, waar het Hoogterras
vrij ondiep voorkomt, verandert het leemgehalte niet binnen 40 cm.
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De ondergrond, die in dit gebied overwegend uit grof zand (Hoogterras) bestaat, bevat plaatselijk leemlagen. Naarmate dit Hoogterras
ondieper in het profiel voorkomt, neemt de grofheid van het zand
ook in de bovenste profiellagen toe. Vandaar dat voor de meeste
bodemtypen als zandgrofheid matig fijn tot matig grof zand is aan
gegeven. Waar het grove Hoogterras binnen 80 cm voorkomt, is dit
per boring op de bodemkaart met een toevoeging ( stip) weerge
geven.
In hoofdstuk 9 zijn de analysecijfers van de genomen grond
monsters weergegeven en is de korrelgrootte grafisch uitgezet.
5.2.2 Ve_en.grond en.
Definitie; Gronden met een veenlaag dikker dan 40 cm, die ondieper
dan 80 cm begint.
Slechts een zeer gering percentage van de totale opper
vlakte van het onderzochte gebied wordt door deze hoofdbodemgroep
ingenomen. Er is gezien de geringe oppervlakte geen nadere onder
verdeling in gemaakt. Plaatselijk zijn de veengronden bezand. Ze lig
gen alle relatief zeer laag ten opzichte van het grondwater en heb
ben daardoor vaak wateroverlast.
5.2.3 Toevoegingen^
Deze z.g. toevoegingen zijn,zoals reeds werd opgemerkt,
om kaarttechnische redenen gebruikt, omdat de ermede aangeduide
onderscheidingen in verschillende bodemtypen voorkomen. Aangeven
met afzonderlijke kleuren zou een sterke toename van het aantal
typen betekenen, waardoor de bodemkaart te druk wordt en daardoor
moeilijk leesbaar.
Deze toevoegingen kunnen zowel per vlak (afgegrensd met
een onderbroken lijn) als per boorpunt zijn aangegeven.
Per vlak zijn onderscheiden;
Venige of veenbovengrond (dunner dun 40 cm)
Veen of veenlaag in de ondergrond, mits binnen 80 cm niet dikker
dan 40 cm.
Is de veenlaag binnen 80 cm dikker dan 40 cm dan is het
profiel niet tot de zandgronden, maar tot de veengronden gerekend.
Verder is per boring (met een stip) weergegeven,
waar het grove Hoogterraszand binnen 80 cm wordt aangetroffen.
5•3 Onderscheiden bodemtypen met omschrijving, verbreiding, grondwatertrappen, belangrijkste profielkenmerken, bijzonderheden en
landbouwkundige geschiktheid.
Voor de schematische profielbeschrijvingen zie hfdst. 10.
Type AS1t Hoge humusarme zandgronden
zand.

in niet lenig, matig fijn

Verbreiding en grondwatertrappen.
Op de Einder Heide, de Wilryt en in het boscomplex
zuiden van Luijksgestel.
Geheel op grondwatertrap 1 .

ten
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Belangrijkste profielkenmerken.
Het humusgehalte van de bovengrond van dit type, dat
voornamelijk uit stuifzand bestaat, varieert van 1 tot
De stuifzandlaag blijft tot op grotere diepte
+ 1°jo humus houden.
De kleur van het zand is over het algemeen geel. Onder
het stuifzand bevindt zich soms een humuspodzol of een
restant ervan. Echter steeds dieper dan 40 om. Het leemgehalte van de stuifzanden ligt beneden 10fo.
Bijzonderheden.
Op de Wilrijt komt plaatselijk
een oud bouwlandprofiel voor.

onder het stuifzanddek

Geschiktheid.
Zeer droogtegevoelig. Weinig of niet geschikt voor land
bouwkundig gebruik
Type AY2s Hoge tot middelhoge humusarme zandgronden in zwak lemig,
matig fijn zand met een meestal zwak ontwikkelde humusijzerpodzol.
Verbreiding en grondwatertrappen.
Als een rand om de oude bouwlandcomplexen van Riethoven
en V/esterhoven; en rondom het Rijtje ten zuiden van Rietho
ven. Op de Hoogenberkt en de Groote Heide eveneens belang
rijke oppervlakten. Kleinere oppervlakten ten zuiden van
de Weebosch en op de Boksheide. Overwegend op grondwatertrap 1. Enkele kleine oppervlakten op grondwatertrap 2.
Belangrijkste profielkenmerken.
Het humusgehalte van de bovengrond bedraagt altijd min
der dan 2^fo. Het humusijzerpodzol of een restant ervan
is op veel plaatsen maar zeer zwak ontwikkeld. De kleur
van de B-laag is geelbruin tot geel naar bene
den overgaand in grijsgeel tot grijswit. Plaatselijk komt
dieper dan 80 cm Hoogterras voor (toevoeging). Het leemgehalte ligt overwegend tussen 10 en 17lt$*
Bijzonderheden.
Het humusarme dek bestaat plaatselijk uit stuifzand en
is dan niet lemig.
Geschiktheid.
Geringe betekenis voor de landbouw. Yoor bosbouw zijn ze
beter geschikt dan het type AS1.
Type AH2s Hoge tot middelhoge humusarme zandgronden in zwak lemig,
matig fijn tot matig grof zand met een humuspodzol.
Verbreiding en grondwatertrappen.
Verspreid tussen de jonge ontginningsgronden o.a. op de
Hobbeler-, Westerhovensche en Ender Heide. Verder een
klein complex ten noorden van de Einder heide. Gelegen op
grondwatertrap 1 of 2.
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Belangrijkste profielkenmerken.
Het humusgehalte van de bovengrond bedraagt minder dan
2-gio. De humuspodzol is steeds duidelijk ontwikkeld, en heeft
een roodbruine tot bruine B-laag, die ongeveer ïfo humus bevat. De
ondergrond is veelal geel van kleur.
De overgang van B- naar C-laag is vrij scherp. Soms komen in de
C-ondergrond inspoelingsbanden van humus (fibers) voor. Plaatselijk
komt Hoogterras voor binnen 80 cm (toevoeging). Het leemgehalte
varieert doorgaans tussen 10 en 17"è$»
Bijzonderheden.
Het humusarme dek bestaat plaatselijk uit stuifzand en is
dan niet lemig.
Geschiktheid.
Geringe landbouwkundige waarde. Profielen zeer droogtegevoelig.
Type Y2;

Hoge tot middelhoge humusijzerpodzolen met een dun humeus
dek in zwak lemig, matig fijn zand.

Verbreiding en grondwatertrappen.
Dit type komt weinig voor. Voornamelijk op de Groote
Heide en de Lagenberkt. Verder verspreid tussen de
oude bouwlanden. In de rand van humusarme humusijzerpod
zolen (type AY2), rondom de oude bouwlandcomplexen van
Riethoven en Westerhoven, liggen plaatselijk percelen
met een dun humeus dek.
Gelegen op grondwatertrap 1 of 2.
Belangrijkste profielkenmerken
Het humushoudende dek met een dikte van 10 à 20 cm heeft
overwegend een humusgehalte van + 4Onder het humeuze
dek bevindt zich meestal een sterk ontwikkelde B-laag,
die bruin tot geelbruin van kleur is. De overgang naar
de grijsgele C-horizont verloopt geleidelijk. Plaatse
lijk komt Hoogterras voor binnen 80 cm (toevoeging). Het
leemgehalte bedraagt 10 - 17~g
Bijzonderheden»
In de omgeving van Westerhoven liggen gronden van dit
type met een sterk lemige B-laag.
Geschiktheid.
Op grondwatertrap 2 geschikt voor droge lichte vrucht
wisseling. Op grondwatertrap 1 echter slechts geschikt
voor zeer beperkte lichte droge vruchtwisseling.
Type H2s

Hoge tot middelhoge humuspodzolen met een dun humeus dek
in zwak lemig,matig fijn tot matig grof zand.

Verbreiding en grondwatertrappen.
Op de Waalwijker-, Einder-, Ender-, Sengelbroeksche-,
Wilreitsche- en Hobbeler heide, verder in het Muggenhool
en in het boscomplex ten zuiden van Luijksgestel. De gron
den liggen op grondwatertrap 1 of 2.
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Belangrijkste profielkenmerken.
Het dunne, humeuze dek van 10 à 20 cm bevat 3-4$ humus.
De humuspodzol is steeds duidelijk ontwikkeld. De kleur
van de humus-B met een humusgehalte van + 1$ is roodbruin
tot bruin. De overgang van de B-naar de C-laag is meestal
vrij schei^p. In de C-onàergrond bevinden zich soms inspoelingsbandjes van humus (fibers). Het Hoogterras komt
vaak vrij ondiep in de profielen voor (toevoeging). Het
leemgehalte bedraagt doorgaans 10 - 17~ë$> daar waar
hoogterras voorkomt binnen 50 cm, ligt het soms beneden
de 10$ (niet lemig).
Bijzonderheden.
In de jonge ontginningen is de B-laag vaak geheel of ge
deeltelijk in de bouwvoor opgenomen.
Geschiktheid.
Op grondwatertrap 1 geschikt voor zeer beperkte droge
lichte vruchtwisseling. Bij ligging op grondwatertrap 2
is droge lichte vruchtwisseling mogelijk. De grootste
oppervlakte gronden van dit type ligt echter in bos.
Type cY2; Hoge tot middelhoge humusijzerpodzolen met een matig dik
humeus dek in zwak lemig, matig fijn zand.
Verbreiding en grondwatertrappen.
Meestal langs de randen van de oude bouwlanden en wel
over het algemeen op de overgang naar de oude graslanden.
Aan deze randen is de ophoging met potstalstrooisel min
der intensief geweest, waardoor het humushoudende dek
dunner dan 50 cm is gebleven.
De gronden liggen op de grondwatertrap 1 of 2.
Belangrijkste profielkenmerken.
Het humushoudende dek is 30 - 50 cm dik, het humusgehalte
bedraagt 3 - 5$• Onder het dek bevindt zich een sterk
ontwikkelde B-laag met een bruine tot geelbruine kleur.
De overgang van B- naar C-horizont is geleidelijk! de
C-ondergrond is grijsgeel.
Plaatselijk komt Hoogterras binnen 80 cm (toevoeging)
voor. Het leemgehalte ligt steeds tussen 10 en 17"i$»
Geschiktheid.
Droogtegevoelig en hierdoor geschikt voor akkerbouw met
droge lichte vruchtwisseling.
Type cH2; Hoge tot middelhoge humuspodzolen met een matig dik,
humeus dek in zwak lemig, matig fijn tot matig grof zand.
Verbreiding en grondwatertrappen.
Plaatselijk langs randen van en tussen de oude bouwlanden
en verder over geringere oppervlakten tussen de ont
ginningen. Uitsluitend op grondwatertrap 2.
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Belangrijkste profielkenmerken.
Het humushoudende dek is 30 - 50 cia dik^ het humusgehalte bedraagt 3 De podzol-B-laag is steeds dui
delijk ontwikkeld, roodbruin tot bruin van kleur en
bevat circa 1 fo humus. De overgang van B-laag naar Condergrond is vrij scherp.
Plaatselijk komt hoogterras voor binnen 80 cm (toevoe
ging). Het leemgehalte ligt tussen 10 en 17
Geschiktheid.
Geschikt voor droge lichte vrucht-wisseling.
Type E2s

Hoge tot middelhoge dikke humeuze zandgronden (oude
bouwlanden) in zwak lemig, matig fijn zand.

Verbreiding en grondwatertrappen.
Grote oppervlakten rondom de dorpen Dommelen, 't Hof,
Luijksgestel, Riethoven, de Weebosch en V/esterhoven.
Eveneens bij de gehuchten Boevenheuvel, Boksheide,
Spaanreit en Wilrijt. Overwegend grondwatertra,p 1;
een klein gedeelte grondwatertrap 2.
Belangrijkste profielkenmerken.
Het humeuze dek, dat steeds dikker is dan 50 cm heeft
in de bruinzwarte bovengrond een humusgehalte van + 4i°*
Vanaf ongeveer 30 cm wordt het dek zwartbruin tot bruin
en neemt het humusgehalte af tot 2-f à 3~äf°"
Onder het humeuze dek treft men meestal een ongestoorde
humusijzerpodzol aan.
De dik humeuze dekken zijn zwak lemigi met een leemge
halte van + 13/^Bijzonderheden.
Grondwaterinvloed in het humeuze dek ontbreekt hier
veelal (z.g. "vacuumprofielen"). In droge zomers zijn
deze profielen dus extra droog en is het vochtbergend
vermogen onvoldoende voor "ele gewassen.
Geschiktheid.
Op grondwatertrap 1 droogtegevoelig. Daa.rom is hier
slechts een beperkte lichte vruchtwisseling mogelijk. Op
grondwatertrap 2 is aanvulling van de vochtvoorraad in
het humeuze dek vanuit het grondwa,ter mogelijk (z.g.
"contactprofielen"). Hierdoor is de grond veel minder
droogtegevoelig en is een enigszins uitgebreide lichte
vruchtwisseling mogelijk.
Type B2s

Lage dunne humeuze roestloze zandgronden in niet tot zwak
lemig, matig fijn tot matig grof zand.

Verbreiding en grondwatertrappen.
Op de overgang van de oude graslanden naar de ontginningen.
Een vrij groot complex ligt in de Broekhovensche Velden en
in het Platbroek.
Grondwatertrappen 3,4 of 5-
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Belangrijkste profielkenmerken.
Het humusgehalte van het humeuze dek, dat slechts 10 à
20 cm dik is, varieert van 3 - 6$. Het leemgehalte in
de bovengrond is meestal iets hoger dan 10fo, maar neemt
naar beneden gewoonlijk vrij snel af. Op de overgang
van de humeuze bovengrond naar de bleekgrijze ondergrond
is veelal een bruinkleuring te zien (zwakke humus-B).
Het Ifcogterras treft men soms direct onder het humeuze
dek aan (toevoeging),
Bijzonderheden.
Bij zeer lage ligging in een beekdal is de bovengrond
vaak venig (toevoeging). Plaatselijk komen ook leemlagen
in de ondergrond voor. Op jonge ontginningen waarin eni
ge grondbewerking heeft plaatsgevonden, is plaatselijk
een humeus dekje van slechts enkele cm's aanwezig.
Geschiktheid.
Matig geschikt voor grasland. Op grondwatertrap 5 treedt
wateroverlast op. Meer of mindex- sterke zomerdepressie
op de grondwatertrappen 3 en 4- Verder geschikt voor ak
kerbouw op grondwatertrap 3 en matig geschikt voor zomer
gewassen op de hogere delen van grondwatertrap 4«
Type Hn2; Lage humuspodzolen met een dun, humeus dek in zwak lemig,
matig fijn tot matig grof za,nd»
Verbreiding en grondwatertrappen.
De jonge ontginningen langs de gehele zuidgrens van het
gebied, bestaan voor het grootste deel uit dit bodem
type. Belangrijke oppervlakten liggen verder op de
Broekhovensche Velden, ten noorden van de Lagenberkt,
op de Berkter beemden, op de Boksheide, in het Muggenhooi en ten zuiden van 't Loo op de Hongarijensche Heide.
De gronden hebben grondwatertrap 3>4 of 5«
Belangrijkste profielkenmerken.
De humeuze bovengrond is meestal 10 - 20 cm dik en heeft
een humusgehalte van 3 à 5°/o.
De B-laag is vaalbruin tot donkerbruin van kleur en be
vat ongeveer 1C/ humus. De dikte varieert nogal. Op sommige
plaatsen is binnen 1.20 m geen C-laag aanwezig, maar een
sterk vervloeide B-laag. Elders is de ondergrond grijs.
In de omgeving van de gleygronden (cG3) is de kleur van
de ondergrond feller. Op veel plaatsen komt binnen 80 cm
in de profielen Hoogterras voor (toevoeging). De profie
lenzijn overwegend zwak lemig. Komt het Hoogterras zeer
•ondiep voor, dan is dit zand niet lemig.
Bijzond erhe den.
Er zijn nogal wat gronden meestal perceelsgewijs diep verwelkt,
maar dit is gezien de kaartschaa? niet op de bodemkaart
aangegeven. Een groot gedeelte van de B-laag is dan los en
de bovengrond heterogeen, waardoor het humusgehalte plaat
selijk laag is.
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Geschiktheid.
Op grondwa.tertrap 3 geschikt tot matig geschikt voor
grasland en geschikt voor akkerbouw. Op grondwatertrap
4 geschikt tot matig geschikt voor grasland. Op de ho
gere delen van deze grondwatertrap geschikt tot matig
geschikt voor sommige zomergewassen. Op grondwatertrap
5 hebben deze gronden wateroverlast en zijn slechts ma
tig geschikt voor grasland.
Type cB2s Lage matig dikke humeuze roestloze zandgronden in zwak
lemig, matig fi.jn tot matig grof zand.
Verbreiding en grondwatertrappen.
Langs de randen van de oude graslandgronden (typen EG2
en EG3). Ten westen van 't Loo ligt een belangrijk com
plex van deze gronden. Voorkomend op grondwatertrap 3
of 4Belangrijkste profielkenmerken.
Het humusgehalte van de bovenlaag (30 - 50 cm) varieert
tussen 3 en Gfo. Onder het humeuze dek treft men veelal
een bruinkleuring aan als gevolg van een zwakke podzoleringj de ondergrond is meestal bleekgrijs. Het leemgehalte van de bovengrond ligt tussen 10 en 17lW°' Naar
beneden neemt het leemgehalte meestal snel af.
Bijzonderheden.
In de ondergrond komen plaatselijk leemlagen voor. Af
gezien van bruinkleuring onder het humeuze dek als ge
volg van de podzolering, treft men in de omgeving van
de gleygronden wel eens roestige ondergronden aan.
Geschiktheid.
Op grondwatertrap 3 geschikt voor akkerbouw en geschikt
voor blijvend grasland. Op grondwatertrap 4 geschikt
voor grasland, terwijl de hogere delen meer of minder
geschikt zijn voor de teelt van zomergewassen.
Type cHn2;La.ge humuspodzolen met een matig dik humeus dek in zwak
lemig, matig fijn tot matig grof zand.
Verbreiding en grondwatertrappen.
Langs de randen van de oude graslandgronden, veelal op
de overgang naar de oude bouwlanden. Overwegend op grond
watertrap 3Belangrijkste profielkenmerken.
Het humusgehalte van de bovenlaag (30 - 50 cm dik) va
rieert van 3 tot 5fo. De B-laag is vaalbruin tot donker
bruin van kleur.
De dikte van de B-laag loopt sterk uiteen, evenals dat
bij type Hn2 het geval is. Plaatselijk treft men Hoogterras aa,n binnen 80 cm (toevoeging). De profielen zijn
zwak lemig.
Bijzonderheden.
In de omgeving van de gleygronden komt soms een roestige
G-ondergrond voor.
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Geschiktheid.
Omdat deze gronden bijna uitsluitend voorkomen op grond
watertrap 3 zijn ze mede door hun matig dik humushoudend
dek zowel geschikt voor akkerbouw als voor blijvend gras
land.
Type EG2s Lage dikke humushoudende zandgronden (oude graslanden)
in zwak lemig, matig fijn zand.
Verbreiding en grondwatertrappen.
In de kleinere beekdalen o.a. in het Rijtje; verder
rondom de Weebosch,op de Wilrijt, de Boksheide en ver
spreid over geringe oppervlakten, op plaatsen, die niet
direct onder invloed van riviertjes hebben gestaam.
Dit type ligt zowel op grondwatertrap 3 als 4«
Belangrijkste profielkenmerken.
De profielen hebben een humeus dek van 50 à. 80 cm dikte
met een humusgehalte van 4 à
In het humeuze dek zijn
steeds duidelijke grondwaterverschijnselen waar te nemen.
Het zand in de ondergrond is meestal bleekgrijs en
roestig. Het leemgehalte bedraagt 12 à 16°Jo. Over het
algemeen komt binnen 80 cm geen Hoogterras voor.
Bijzonderheden.
De onderzijde van het humeuze dek bevat soms kleiige
(lutumrijke) en/of venige lagen.
Geschiktheid.
Op grondwatertrap 3 zowel geschikt voor akkerbouw als
voor blijvend grasland. Op grondwatertrap 4 geschikt
voor blijvend grasland en geschikt tot matig geschikt
voor sommige zomergewassen.
Type cG3s Lage matig dikke humushoudende, roestige zandgronden
(gle.ygronden) in zwak tot sterk lemig, matig fijn tôt ma
tig grof zand.
Verbreiding en grondwatertrappen.
Uitsluitend in enkele kleinere oppervlakten in het dal
van de Keersop ten zuiden van Westerhoven. Op grondwater
trap 3 of 4Belangrijkste profielkenmerken.
De bovengrond van dit type heeft een humusgehalte van 5
9Het leemgehalte varieert van 15 tot 20$ (zwak tot
sterk lemig). Het humeuze dek is 30 - 50 cm dik. Op
grondwatertrap 4 komen roestvlekken voor tot in de zode.
Op grondwatertrap 3 tot vlak onder de zode of bouwvoor. Naar beneden in het profiel nemen de roestvlekken
af. De kleur van de ondergrond is grijs tot bleekgrijs.
Hoogterras soms binnen 80 cm (toevoeging).
Bijzonderheden.
Plaatselijk worden in de ondergrond sterk kleiige (lutum
rijke) lagen aangetroffen.
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Geschiktheid.
Op grondwatertrap 3 zowel geschikt voor akkerbouw als
voor grasland. Op grondwatertrap 4 heter geschikt voor
blijvend grasland dan op Gt3> maar ook geschikt tot
matig geschikt voor sommige zomergewassen.
T.ype EG3s Lage dikke humushoudende zandgronden (oude graslanden)
in zwak tot sterk lemig, matig fi.in zand.
Verbreiding en grondwatertrappen.
In de grote beekdalen op grondwatertrap 3 > 4 of 5 »
Belangrijkste profielkenmerken.
Het humeuze dek is 50 a 80 cm dik$ het humusgehalte
varieert van 5 tot 9/»• Het leemgehalte varieert van
16 tot 20°/o. In het humeuze dek zijn steeds duidelijke
grondwaterverschijnselen waar te nemen. Het zand in de
ondergrond is meestal bleekgrijs en roestig,
Hoogterras wordt soms binnen 80 cm aangetroffen.
Bijzonderheden.
De onderzijde van het humeuze dek bevat soms kleiige
(lutumrijke) en/of venige lagen.
Geschiktheid.
Op vochttrap 3 zowel geschikt voor akkerbouw als blij
vend grasland. Op grondwatertrap 4 geschikt voor blij
vend grasland en geschikt tot matig geschikt voor som
mige zomergewassen. Op grondwatertrap 5 matig geschikt
voor grasland en ongeschikt voor akkerbouw.
Type V;

Lage broekveengronden al dan niet bezand en binnen 120 cm,
meestal rustend op hoogterraszand.

Verbreiding en vochttrappen.
De veengronden beslaan slechts een geringe oppervlakte
en komen verspreid voor in de beekdalen op grondwater
trap 5- Enkele kleinere plekjes liggen op grondwater
trap 4Belangrijkste profielkenmerken.
De dunne bovengrond bestaat soms uit opgebracht zand
(bezande veengronden); meestal echter uit sterk veraard
veen. Het veenpakket rust meestal op Hoogterrasf dat
voor een deel voorkomt binnen 80 cm (toevoeging).
Geschiktheid.
Landbouwkundig hebben de veengronden geen grote waarde.
Ze zijn een groot deel van het jaar te nat en derhalve
matig tot weinig geschikt voor grasland.
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6. DE GRONDWATERTRAPPEHKAART, SCHAAL 1 ; 25.OOP (bijlage 2).
6.1 Het begrip grondwatertrap.
Zowel bodemkundig als landbouwkundig gezien? is de hoog
teligging van de gronden en met name van de zandgronden ten op
zichte van het grondwater, belangrijk. Meer dan alle andere profiel
eigenschappen in de zandgronden bepaalt de vochtvoorziening voor
de plant de landbouwkundige waarde van de profielen. Aangezien het
vochtbergend vermogen van de meeste zandgronden te gering is voor
een voldoende vochtvoorziening in de groeiperiode, is aanvulling
vanuit het grondwa.ter noodzakelijk. Of deze aanvulling mogelijk
is, wordt bepaald door de hoogteligging van het profiel t.o.v. het
grondwater en met name t.o.v. de (lage)zomerwaterstanden, terwijl
(te) hoge winter- en vooral voorjaarsstanden een beperkende factor
kunnen zijn voor de gewasontwikkeling.
Om bovengenoemde redenen is het begrip grondwatertrap
ingevoerd. Deze grondwatertrap (Gt) geeft de hoogteligging van het
profiel weer t.o.v. de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstan
den. Dit kan zowel in absolute cijfers als in een klasse worden
weergegeven. Omdat voor de toepassing van de grondwatertrappen
geen weergave per punt, maar per vlak noodzakelijk is, zijn de
grondwatertrappen als een vijftal klassen op de grondwatertrappenkaart (bijlage 2) weergegeven (zie ook sub 6.4)«
Onder deze gemiddelde standen wordt verstaan de grondwaterstand,
die is gemiddeld uit de per jaar gemeten hoogste drie, resp. laag
ste drie waterstanden, verkregen uit de gegevens van een 14-<ïaagse,
meerjarige waterstandsopname.
De dichtheid van het waarnemingsnet hangt nauw samen met
het aantal grondwaterklassen, terwijl ook de opbouw en topografie
van het gebied hierbij een rol spelen. Het zal zonder meer duide
lijk zijn, dat metingen van zoveel waterstanden over een aantal
jaren
in de meeste gebieden niet voorhanden zijn en ook niet
uitvoerbaar in het korte bestek, dat voor de meeste bodemkundige
onderzoekingen beschikbaar is.
Derhalve wordt bij de veldopname gebruik gemaakt van de
z.g. grondwaterverschijnselen, die het op- en neergaande grondwater
in de vorm van roest- en/of reductievlekken en kleuren in het pro
fiel achterlaat. Deze geven de in het gebied ervaren karteerder
een maat voor de schatting van genoemde gemiddelde standen. Ook de
aard van de profielontwikkeling (laag of hoog podzol, humusgehalte
etc.), het bodemgebruik, de landschappelijke ligging etc. vormen
hulpmiddelen bij de bepaling van de grondwaterstand. Evenzo de
waterstand in sloten, putten etc.
Het onderzoek naar het verband tussen de genoemde grond
waterverschijnselen en de werkelijke waterstanden wordt al verschei
dene jaren door onze dienst uitgevoerd, maar is nog niet voltooid.
Er is een heel complex van factoren in het geding, die de waterbewe
ging beïnvloeden en waarop in het kader van dit rapport niet dieper
kan worden ingegaan.
6.2 De onderscheiden grondwatertrappen
(bijlage 2).
veers

op de grondwatertrappenkaart

De legenda van deze kaart geeft de volgende klassen

AWU10 u; puo;sja^DMpuoj6j9^ui/w
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De legenda op de grondwatertrappenkaart is grafisch
weergegeven, waardoor men binnen elke Gt de fluctuatie van het
grondwater kan aflezen.
Bij het begin van het veldwerk waren nog geen gemeten
waterstanden uit het gebied voorhanden. Uit ervaring elders is
toen een indeling gemaakt naar de diepte van de grondwaterver
schijnselen, waarop ook werd gekarteerd. Na de meting van de zomer
en winterwaterstanden (zie hfdst. 6.3) bleken de aan de hand van
grondwaterverschijnselen geschatte grondwatertrappen te correspon
deren met de hierboven gegeven gemiddeld hoogste en laagste stan
den, zoals in de volgende paragrafen nog nader zal worden uiteen
gezet.
Gezien de afwijkingen, die er binnen elke grondwatertrap in de gemeten standen optreden, overlappen de klassegrenzen
van de grondwatertrappen elkaar enigszins.
Zoals reeds in hoofdstuk 5»2 is opgemerkt zijn de grond
watertrappen - hoewel landbouwkundig zeer belangrijk - om kaarttechnische redenen niet op de bodemkaart, maar op een afzonderlijke
kaart weergegeven. Alleen de grens tussen laag (Gt3s4 en 5) en middelhoog-hoog (Gt1 en 2) is ook op de bodemkaart aangegeven.
Voor de interpretatie vormen bodemkaart en grondwater
trappenkaart echter een eenheid en moeten, ook als zodanig worden
gezien. Om deze reden zijn de bodemgrenzen en symbolen als onder
druk in de grondwatertrappenkaart opgenomen. Van ieder bodemtype
is dus de erbij behorende Gt('s) af te lezen.
6«3 Gemeten grondwaterstanden (afb. 10).
Ter controle op de geschatte grondwaterstanden aan de
hand van de 'ferondwaterverschi jnselen" is in dit gebied een tweetal
z.g. momentopnamen gedaan. Hierbij is per 10 à 15 ha (in de hoge
gronden minder waarnemingen) op voor het betreffende kaartvlakrepresentatieve punten de waterstand gemeten en is tevens de
hoogte van de grondwaterverschijnselen in het profiel genoteerd
en daardoor de grondwatertrap vastgesteld.
In de meeste profielen van het onderzochte gebied lagen
de gemeten hoogste waterstanden 10 à 15 cm beneden de hoogste,
duidelijk waarneembare grondwaterverschijnselen, ten gevolge van
de optredende capillaire opstijging. In de geheel uit Hoogterrasmateriaal bestaande grofzandige profielen, is deze opstyging zeer
gering en daar komen dan ook de gemeten waterstanden en de "ver-
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schijnselen" nagenoeg op dezelfde hoogte in het profiel voor.
In totaal werden in dit gebied op 535 plaatsen (in put
ten en boorgaten) tweemaal de waterstanden gemeten, namelijk in de
zomer van 1960, nog tijdens de veldopname en in de winter van
i960 - 1961, na de veldopname. Telkens echter in een zo kort moge
lijk tijdsbestek, ten einde in de metingsperiode optredende stij
gingen of dalingen zo gering mogelijk te doen zijn.
Op afbeelding 10 zijn de gemeten standen, gerangschikt
naar de aan de hand van grondwaterverschijnselen onderscheiden
grondwatertrappen, grafisch weergegeven. De klasse-grenzen van de
grondwatertrappen zijn met een onderbroken lijn aangegeven.
De plaa,tsen van de metingen en de standen zijn tevens
vastgelegd op de grondwaterstandenkaart, die als bijlage 4 tij dit
rapport is gevoegd en in hoofdstuk 8 nader wordt beschreven.
6.4 Infiltratie (afb. 10, 11 en 12).
Ten zuidoosten van het onderzochte gebied en voor een
klein gedeelte er nog in,ligt het infiltratie-object van het z.g.
"Boven-Dommelplan". Deze infiltratie door wateropzetting beïn
vloedt ook buiten de grenzen van het object de waterstand.
Van het totaal aantal gemeten waterstandspunten ligt 18of bin
nen het infiltratie-gebied van het "Boven-Dommelplan" of staat
enigszins onder invloed van z.g. natuurlijke infiltratie. Behalve
de kunstmatige infiltratie in het "Boven-Dommelplan" komt er na
melijk binnen het gebied plaatselijk ook natuurlijke infiltratie
voor. Hieronder wordt verstaan infiltratie als gevolg van mense
lijk ingrijpen, maar die optreedt in een gebied, waarvoor deze
infiltratie niet in de eerste plaats is bedoeld. Men vindt deze
laatste langs de riviertjes en beekjes, waar deze worden opge
stuwd. Indien de ondergrond grofzandig is, is een directe infil
tratie-invloed via deze ondergrond merkbaar (afb. 12).
Door infiltratie worden de grondwaterstanden in het betreffende
gebied beïnvloed. Deze invloed op de grondwaterstand is uitgedrukt
in de wijzigingen, die er zijn opgetreden in de fluctuatie van het
grondwater. Het kaartje van afbeelding 11 geeft een beeld van de
fluctuatie van het grondwater in het gebied. Op dit kaartje zijn vier
klassen onderscheiden aan de hand van de verkregen waterstandsmetin
gen.
I
fluctuatie meer
dan 50 cm (geen of zeer geringe infiltratie
invloed)
II
fluctuatie van 30 - 50 cm
III fluctuatie minder dan 30 cm
IV
zomergrondwaterstand hoger dan de wintergrondwaterstand
of geen fluctuatie.
Groep I.
In deze groep, die nagenoeg het gehele gebied buiten de
infiltratie-invloed omvat, ligt 82°/o van het totaal aantal water
standsmetingen.
Op afbeelding 10 zijn naast de gemeten waterstanden
uit groep I ook met afzonderlijke tekens de metingen uit de groe
pen II, III en IV weergegeven, alsmede de fluctuatie-grenzen
(diagonale, onderbroken lijnen) van 30 en 50 cm.
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Op de grondwatertrappenkaart (bijl. 2) zijn de gebieden
met fluctuatie (li, III en IV van afb. 11) met een toevoeging aan
gegeven. In deze gebieden wijkt de gemiddeld laagste stand af van
hetgeen de legenda voor de betreffende in kleur weergegeven grondwatertrap aangeeft.
Groep II.
Gronden met een fluctuatie van 30-50 cm. 6c/o van alle me
tingen liggen in deze groep gronden, waarbij men het meest heeft
te maken met natuurlijke infiltratie.
Een deel van de waarnemingen met een fluctuatie van 30-50
cm is in groep II niet opgenomen. Ze vielen nog juist binnen de
aangegeven gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstanden voor de
grondwatertrappen 3 en 4 (zie bijl. 2) en zijn derhalve niet als
afwijkingen aangegeven.
Groep III.
Gronden met een fluctuatie kleiner dan 30 cm. Van alle
waarnemingen valt 9 »5^ in deze groep.
Groep IV.
Deze groep omvat 2-g/o van alle waterstandsmetingen. Deze
gronden hebben geen fluctuatie. De zomerwaterstand is zelfs hoger
dan de winterwaterstand. Dus eigenlijk is de fluctuatie negatief.
Het verschil tussen zomer- en winterwaterstand bedroeg ten minste
10 cm en ten hoogste 25 cm.
6.5 Verband geschatte grondwatertrap en gemeten grondwaterstanden
"(a'f'b.10).
Bij het nagaan van dit verband worden de door infiltratie
beïnvloede gronden buiten beschouwing gela,ten. We beperken ons dus
tot de waarnemingen in gebied I van afbeelding 11.
Grondwatertrap 1.
Deze omvat de hoge gronden, waarin slechts een gering aan
tal waterstandsmetingen zijn verricht (2ifo van het totaal).
Aangezien het grondwater op geen enkele wijze in deze pro
fielen aan het gewas ten goede kan komen« zijn waterstandsmetingen
voor het doel van dit onderzoek dan ook van weinig belang.
Uit de metingen kon betrouwbaar worden vastgesteld, dat
de gemiddeld hoogste stand steeds dieper dan 85 cm voorkomt en de
gemiddeld laagste steeds beneden 180 cm.
Grondwatertrap 2.
Hierop ligt dtfo van het totaal aantal waarnemingen. Dit
was weer voldoende om vast te stellen, dat de gemiddeld hoogste
standen op deze grondwatertrap voor het overgrote deel liggen
tussen 55 en 95 cm. De gemiddeld diepste standen liggen overwegend
tussen 140 en 225 cm.
Grondwatertrap 3»
Hier zijn 31"è$ van het totaal aantal metingen verricht.
Uit dit grote aantal gegevens blijkt, dat de gemiddeld hoogste stan
den voor het grootste gedeelte liggen tussen 30 en 65 cm en de ge
middeld laagste standen tussen 95 en 195 cm»
Het kómt op deze grondwatertrap voor, dat enkele waarne
mingen een fluctuatie hebben kleiner dan 50 cm. Gronden met fluc
tuaties kleiner dan 30 cm komen echter niet voor.
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Grondwatertrap 4«
Op deze grondwatertrap ligt- 37iff" 7aa het totaal aantal
waarnemingen.Uit deze metingen bleek een gemiddeld hoogste stand
tussen 10 en 40 cm en een gemiddeld laagste tussen 70 en 105 cm •
Ook hier liggen binnen de aangegeven grenzen van de hoogste en
laagste standen een aantal waarnemingen met een fluctuatie klei
ner dan 50 cm. Fluctuaties kleiner dan 30 cm komen ook hier niet
voor.
Grondwatertrap 5«
Op deze grondwatertrap ligt 2ff/o van het totaal aantal
waarnemingen. De gemiddeld hoogste stand is steeds ondieper dan
15 cm; terwijl de geaiddeld laagste stand steeds ondieper dan
80 cm is.
6.6 Korte beschrijving van de kaart.
De grondwatertrappenkaart geeft een beeld van de hoogte
ligging van de gronden ten opzichte van het grondwater.
De hoge gronden (Gt1 en 2) liggen op de hoge dekzandrug,
die in het Muggenhool enigszins wordt onderbroken door lagere
gronden. Ten westen van het Muggenhool vormt de hoge dekzandrug
twee uitlopers. Een in noordwestelijke richting en een in zuid
westelijke richting. Beide worden plaatselijk weer onderbroken
door lagere gronden (Gt3 en 4)«
De hoge gronden (Gt1 en 2) op de Boksheide zijn langs
de uiterste noordrand verbonden met de noordwestelijke uitloper
van de dekzandrug. In het oosten wordt de dekzandrug onderbroken
door het dal van de Keersop in noord -zuid richting en door
het dal van het Rijtje in oost-west richting.
De hoge gronden (Gt1 en 2) rondom Dommelen liggen los
van de dekzandrug, maar ze zijn verbonden met de hoge gronden ten
zuiden van Dommelen op de Westerhovensche Heide.
De lage gronden (Gt3?4 en 5) komen in hoofdzaak langs
de zuid- en de noordrand van het gebied voor. Het dal van de
Keersop ligt in zijn geheel laag. Ook de in het zuiden liggende
jonge ontginningen zijn vrij laag (Gt3 en 4)« Plaatselijk komen
enkele hogere delen voor (Gt2).
In het noorden ligt het eveneens lage dal van de Run.
Het Keersop-dal is via het Muggenhool min of meer verbonden met
het dal van de Run. De langs de noordrand van het gebied voorkomen
de ontginningen liggen over het algemeen hoger (Gt1,2 en 3)? dan
die langs de zuidrand. Uitzonderingen hierop vormen de ontgin
ningen op de Boksheide en die op het Platbroek en de Broekhovensche Velden (Gt4).
De laagste gronden op grondwatertrap 5 komen vooral voor
in de afgesloten gebieden met een zeer slechte ontwatering. Bij
ligging langs de riviertjes i.s de waterstand doorlopend hoog ten
gevolge van de natuurlijke infiltratie.
Met een toevoeging zijn die infiltratie-gebieden op de
grondwatertrappenkaart aangegeven, waar de fluctuatie kleiner is
dan 50 cm en waar tevens de gemiddeld laagste grondwaterstanden
niet overeenkomen met de in de legenda opgegeven standen.,
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7. DE GLOBALE LANDBOWGESCHIKTHEIDSKAART, SCHAAL 1 s 25.000 (bijge 3).
Ten einde de landbouwkundige geschiktheid van een
grond te kunnen beoordelen , moet men behalve de algemene bodemkundige gegevens ook beschikken over gegevens omtrent de ligging
van een grond ten opzichte van het grondwater.
De globale landbouwgeschiktheidskaart is dan ook samen
gesteld uit de gegevens van de bodemkaart en van de grondwatertrappenkaart en is dus gebaseerd op de huidige toestand. Verge
lijkt men het aantal onderscheidingen van deze kaart met die van
de bodem- en grondwatertrappenkaart, dan is het duidelijk, dat
deze kaart maar zeer globaal is, ook al, omdat de beide genoemde
kaarten de verschillen niet in detail, maar slechts in overzicht
weergeven. De interpretatie berust op ervaringen, vergelijking met
andere gebieden en gesprekken met landbouwvoorlichtingsdienst en
grondgebruikers uit het gebied.
Verandering in de bestaande toestand kan ook de land
bouwkundige waarde van de gronden doen veranderen. Speciaal wij
zigingen in de hydrologische omstandigheden kunnen een niet on
belangrijke verandering in de landbouwkundige waarde van de gron
de. tot gevolg hebben.
Er zijn op deze kaart vier hoofdklassen onderscheidens
Bs
BGs
Gs
0;

Bouwlandgronden.
Bouwland-graslandgronden.
Graslandgronden.
Ongeschikte gronden.

Hoofdklasse B.
Gronden, die over het algemeen meer of minder geschikt zijn voor
akkerbouw, maar meestal weinig of niet voor weidebouw.
B1t Geschikt voor enigszins uitgebreide lichte vruchtwisseling
(R.H.A.V.S.K.).
B2s Geschikt voor droge lichte vruchtwisseling (R.H.A(V.K.)).
Geschikt voor zeer beperkte droge vruchtwisseling (R(H.A.)).
Hoofdklasse BG.
Gronden die in het algemeen meer of minder geschikt zijn
akkerbouw en tevens veelal voor weidebouw.

voor

BG1; Geschikt voor de meeste akkerbouwgewassen en geschikt voor
blijvend grasland, doch soms met lichte zomerdepressie
BG2s Geschikt voor de meeste akkerbouwgewassen en geschikt tot
matig geschikt voor blijvend grasland (zomerdepressie).
Hoofdklasse G.
Gronden die over het algemeen meer of minder geschikt zijn voor
weidebouw, maar meestal minder voor akkerbouw.
G1;

Geschikt, doch met soms lichte zomerdepressie.

G2;

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

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

G4s

Matig geschikt (slappe zode), soms weinig geschikt.

Hoofdklasse 0.
Gronden die overwegend weinig geschikt zi.jn voor akker- en weidebouw.
01 s

Weinig of niet geschikt.

Gewasaanduidingens
R = rogge
H = haver
A = aardappelen
(

V = voederbieten
S = suikerbieten
K = kunstweide

) = beperkt tot zeer beperkt geschikt voor het betreffende
gewas.

De globale landbouwgeschiktheidskaart (bijl. 3) geeft
in kaartvlakken de geschiktheid voor de verschillende gronden in
de bovengenoemde klassen weer.
Afb. 13 geeft in een tabel de correlatie weer tussen
de onderscheiden bodemtypen met hun grondwatertrappen en de landbouwgeschiktheidskiassen.
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8. DE GROKDWATERSTAHDENKAART, SCHAAL 1 s 25.000 (bijlage 4).
Deze kaart geeft de plaats en de standen van de gemeten
zomer- en wintergrondwaterstanden weer.
Het cijfer "boven de deelstreep is de wintergrondwaterstandf het cijfer onder de deelstreep de zomergrondwaterstand.
In de zuidoosthoek van het gebied komen ten gevolge ran
de infiltratie hogere zomer- dan winterwaterstanden voor.
De zomerstanden zijn gemeten in juli 1960. De winter
standen zijn in twee perioden gemeten; de eerste keer eind novem
ber I960. Het bleek toen, dat het grondwater vooral op de hogere
gronden - waar een dik dekzandpakket voorkomt boven het Hoogterras - de gemiddeld hoogste stand nog niet bereikt had. Pas begin
februari Î36Î was het grondwater op de hogere gronden voldoende
hoog gestegen. Op de lagere gronden, waar reeds in november de
hoogste stand bereikt was, werden in februari praktisch dezelfde
uitkomsten gemeten.
Kennelijk is op de lage gronden de afwatering zodanig,
dat alle water boven een bepaald peil binnen korte tijd kan wor
den afgevoerd.
De hogere gronden hebben veel langer tijd nodig om
hun hoogste waterstand te bereiken. De profielen moeten eerst
nagenoeg volledig op veldcapaciteit zijn, voordat het grondwater
begint te stijgen.
Bij 14 -daagse metingen elders in Brabant bleek in de
winter 1960 - 1961 heel duidelijk, dat de lage gronden hun hoog
ste stand eind november al hadden bereikt, terwijl dat in de hoge
re pas eind januari het geval was. Die meetpunten, waar pas in
februari de hoogste standen bereikt werden, zijn op de waterstandenkaart afzonderlijk aangegeven.
Er moet, gezien de waarnemingsdichtheid en de gebruikte
schaal van de kaart, worden gerekend op een bepaald percentage
onzuiverheden per grondwatertrap. Het is derhalve begrijpelijk,
dat er soms waterstanden zijn gemeten, die niet overeenkomen met
gelijksoortige metingen op eenzelfde grondwatertrap.
Voor de metingen is namelijk zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van bestaande putten en deze liggen soms op een kopje of
in een kleine depressie, waardoor ze niet geheel representatief
zijn voor het kaartvlak, maar wel voor het betreffende punt. Ver
der zijn er altijd bij veel metingen een aantal afwijkende
standen, waarvoor geen directe oorzaak is aan te wijzen.
Zoals reeds in hoofdstuk 6 werd opgemerkt, overlappen de
klasse-grenzen dergrondwatertrappen elkaar enigszins, juist in
verband met bovengenoemde onzuiverheden.
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9. HET GRONDMONSTERONDERZOEK.
Voor het veldwerk begon, zijn een aantal grondmonsters
genomen en opgestuurd naar het Bedrijfslaboratorium voor Grond
en Gewasonderzoek te Oosterbeek. De monsterplekken staan aangege
ven op de situatieschets (afb. 2).
De analyseresultaten (zie afb. 14) zijn tijdens het
veldwerk gebruikt ter toetsing van de schattingen van humusgehalte, leemgehalte en grofheid van het zand. Tevens is de korrelgrootteverdeling van de monsters grafisch weergegeven in afb. 15
en 16.

- 42 -

1°. SCHEMATISCHE PRQFIELBESCHRIJVINGEN PER ONDERSCHEIDEN BODEM
TYPEN.
Voor een uitvoerige beschrijving van de voorkomende
bodemtypen zij verwezen naar hoofdstuk 5* Hoewel zelfs binnen
elk bodemtype iedere boring een (enigszins) ander profiel te
zien geeft, is getracht een zoveel mogelijk representatief pro
fiel te beschrijven voor het betreffende bodemtype op de meest
voorkomende grondwatertrap.
Type AS1\ Gt1.
0- 25 cm
25- 50 cm
50cm

Geelgrijs, humusarm, niet lemig, matig fijn zand.
Grijsgeel, humusarm, niet lemig, matig fijn zand.
Grijs, humusarm, niet lemig, matig fijn zand.

Type AY2 s Gt1.
O- 40
40- 70
70-100
100-120

cm
cm
cm
cm

Zwartbruin, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand.
Bruingeel, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand.
Grijsgeel, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand.
Grijswit, humusarm, niet lemig, matig fijn zand.

Type AH2 °, Gt2.
0- 20
20- 40
40- 60
60-120

cm
cm
cm
cm

Zwartgrijs, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand.
Roodbruin, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand.
Geelbruin, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand.
Geelgrijs gebleekt, humusarm , niet tot zwak: lemig,
matig fijn zand.

Type Y2; Gt2.
0- 20
20- 45
45- 70
70-120

cm
cm
cm
cm

Zwartbruin, matig humeus, zwak lemig, matig fijn zand.
Geelbruin, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand.
Grijsgeel, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand.
Grijswit gebleekt, humusarn, niet lemig, matig fijn
zand.

Type H2 g Gt1.
0- 20
20- 40
4O- 60
60- 80
80-120

cm
cm
cm
cm
cm

Zwartgrijs, matig humeus, zwak lemig, matig fijn zand.
Roodbruin, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand.
Geelbruin, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand.
Geelgrijs, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand.
Gebleekt geelgrijs, humusarm, niet lemig, matig fijn
tot matig grof zand.

Type cY2; Gt1.
0- 35
35- 65
65- 80
80-120

cm
cm
cm
cm

Zwartbruin, matig humeus, zwak lemig, matig fijn zand.
Geelbruin, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand.
Grijsgeel, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand.
Gebleekt grijswit, humusarm, zwak lemig, matig fijn
tot matig grof zand en weinig roestig.

- 43 -

Type cH2% Gt2.
0- 35
35~ 45
45- 55
55- 80
80-120

cm
cm
cm
cm
cm

Grijszwart, matig humeus, zwak lemig, matig fijn zand.
Roodbruin, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand.
Bruingeel, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand.
Gebleekt geel, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand.
Gebleekt grijsgeel, humusarm, niet tot zwak lemig,
matig fijn tot matig grof zand.

Type E2 % Gt1.
0- 30
30- 80
80-100
100-120

cm
cm
cm
cm

Bruinzwart, matig humeus, zwak lemig, matig fijn zand.
Zwartbruin, matig humeus, zwak lemig, matig fijn zand.
Geelbruin, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand.
Gebleekt grijsgeel, humusarm, zwak lemig, matig fijn
zand.

Type B2s Gt4»
0- 20 cm
20- 60 cm

Zwartgrijs, matig humeus, zwak lemig, matig fyn zand.
Gebleekt geelgrijs, humusarm, zwak lemig, matig fijn
zand met weinig roest.
Sterk gebleekt grijs, humusarm, niet lemig, matig
fijn tot matig-grof zand.

60-120 cm
Type Hn2; Gt4»
0- 25 cm
25- 40 cm
4O-IOO cm
100-120 cm

Zwartbruin, matig humeus, zwak lemig, matig fijn zand.
Bruin, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand.
Gebleekt grijsbruin, humusarm, niet tot zwak lemig,
matig fijn tot matig grof zand.
Sterk gebleekt grijs, humusarm, niet lemig, matig
fijn tot matig grof zand.

Type cB2; Gt5.
0- 40 cm
40- 90 cm
90-120 cm

Grijszwart, matig humeus, zwak lemig, matig fijn zand.
Gebleekt geelgrijs, humusarm, niet tot zwak lemig,
matig fijn zand met weinig roest.
Gebleekt grijs, humusarm, niet lemig, matig fijn tot
matig grof zand en weinig roestig.

Type cHn2; Gt3»
0- 35 cm
35- 45 cm
45- 80 cm
80-120 cm

Grijszwart, matig humusarm, zwak lemig, matig fijn
zand.
Bruin, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand.
Gebleekt bruingrijs, humusarm, zwak lemig, matig fijn
zand.
Sterk gebleekt grijs, humusarm, niet lemig, matig
fijn tot matig grof zand.

Type EG2; Gt3.
0- 30 cm
30- 70 cm
7O-IOO cm
100-120 cm

Zwart, matig tot zeer humeus, zwak lemig, matig fijn
zand.
Zwartgrijs, matig tot zeer humeus, zwak lemig, matig
fyn zand met matig veel roest.
Bleekbruingrijs, humusarm, zwak lemig, matig fyn zand
en matig roestig.
Sterk gebleekt grijs, humusarm, niet tot zwak lemig,
matig fijn tot matig grof zand met veel roest.
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Type cG3s Gt4«
0- 35 cni
35- 70 cm
70-120 cm

Grijszwart, matig tot zeer humeus, sterk lemig,
matig fijn zand met vrij veel roest.
Gebleekt geelgrijs, humusarm, sterk lemig, matig
fijn zand en sterk roestig.
Sterk gebleekt grijs, Irurnusarm, zwak lemig, matig
fijn tot matig grof zand met weinig roest.

Type EG5ï Gt4»
0- 30 cm
30- 75 cm
75-120 cm

Zwart, matig tot zeer humeus, sterk lemig, matig
fijn zand, met weinig roest.
Zwartgrijs, matig tot zeer humeus, sterk lemig,
matig fijn zand met veel roest.
Bleekgrijs, humusarm, zwak lemig, matig fijn tot
matig grof zand met weinig roest.

Type Vs Gt5.
0- 15 cm
15- 60 cm
60-120 cm

Bruinzwart, sterk veraard broekveen.
Zwartbruin broekveen.
Bleekgrijs, humusarm, niet lemig, matig grof zand.
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1 1 • ENKELE OPMERKINGEN OVER DE GEBRUIKTE KAARTSCHAAL 1 s 25.000.
De meest gebruikte schaal voor de kaarten bij ruilverkavelingskarteringen is 1;10.000. Voor deze kartering was echter
door de opdrachtgever gevraagd een geringe boringsdichtheid te
gebruiken en de gegevens op kaarten schaal 1:25*000 af te leveren.
Dat men op een bodemkaart, schaal 1:25*000 minder kan weergeven
dan op een bodemkaart, schaal 1:10.000 is zonder meer wel duide
lijk. Maar vergelijkt men nu de onderscheidingen op een bodemkaart, schaal 1:25-000 met die op een bodemkaart, schaal 1:10.000
van overeenkomstige gebieden, dan blijkt, dat nagenoeg dezelfde
onderscheidingen gemaakt zijn. Wel zijn de onderscheidingen op de
bodemkaart, schaal 1:10.000 wat verder opgedeeld.
Hierdoor zou men tot de conclusie kunnen komen, dat
een bodemkaart, schaal 1:25*000 weinig gegevens minder verstrekt
dan een bodemkaart, schaal 1:10.000, terwijl de waarnemingsdicht
heid in het eerste geval veel minder is. Dit is echter niet het
geval omdat de begrenzing van de verschillende onderscheidingen
veel minder nauwkeurig is en de onzuiverheid binnen elk kaartvlak
groter. Dit is het gevolg van het geringer aantal boringen, 1 per
3 à 4 hectaren, bij schaal 1:25*000 en 1 à 2 boringen per hectare
bij een kaartschaal 1:10.000. De grenzen op een bodemkaart,
schaal 1:25.000 zijn hoofdzakelijk aan de hand van landschappe
lijke grenzen bepaald. Dit is ook wel het geval met de grenzen op
een bodemkaart, schaal 1:10.000, maar daarnaast heeft men veel
meer controle door het grotere aantal boringen.
Een bodemkaart, schaal 1:25-000 geeft een overzicht van
de verbreiding der onderscheidingen, maar geeft beslist geen
betrouwbare informaties over een bepaald perceel. Een bodemkaart,
schaal 1:10.000 geeft veel meer in detail weer, waardoor de in
formaties per perceel veel betrouwbaarder zijn.
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