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V O O R W O O R D

In opdracht van de Centrale Directie van de Cultuurtechnische
Dienst te Utrecht vond een bodemkundig onderhoek plaats in het toekom
stige ruilverkavelingsgebied "De Zaligheden" in verband met de voorbe
reiding voor deze ruilverkaveling. Dit onderzoek is uitgevoerd door
de afdeling Opdrachten van de Stichting voor Bodemkartering, onder lei
ding van Ir. G.J.W. Westerveld.
De veldopname geschiedde in de periode april-november 1961
door de heer A.J. Krabbenborg (gehele periode) en A.G. Beekman,
B.J. Bles, J.A. vandenHurk, W.B.

Kleinsman en G. Rutten vnor een

gedeelte van de bovengenoemde periode. De verwerking der gegevens, het
tekenen der kaarten en de samenstelling van het rapport vond plaats in
de winter 1961-1962 en het voorjaar 1962 door de heer A.J. Krabbenborg.
De dagelijkse leiding . had de heer H.J.M. Zegers.
Medewerking voor bepaalde gedeelten van dit onderzoek werd
verleend door de afdelingen Noordbrabant (C.A. Ceelen) en Hydrologie
(J. Domhof en H.C. van Heesen).

DE ADJUNCT-DIRECTEUR VAN DE
STICHTING VOOR BODEMKARTERING,

(Ir. R.P.H.P. van der Schans),
HET HOOFD VAN DE
AFDELING OPDRACHTEN,

(Ir. G.J.W. Westerveld).

VERKLARING VAN EEN AANTAL IN DE TEKST GEBRUIKTE TERMEN.
Humusijzerpodzolen
Humuspodzolen
Roestige A/C-gronden
(Gleygronden)
Roestarme A/C-gronden

Mu
Zandfractie
Leemfractie
Lutumfractie
Luturaarra
Lutumrijk
M50 (mediaancijfer)

Pijn zand
Matig fijn zand
Matig grof zand
Grof zand
Leemarra
Zwak lemig
Sterk lemig
Zandige leem
Humusarm
Matig huraeus
Zeer huraeus
Humusrijk
Venig
Veen

Gronden met een min of meer duidelijke inspoelingshorizont (B), hoofdzakelijk ontstaan
door inspoeling van ijzer en humus.
Gronden met een duidelijke inspoelingshorizont (B), hoofdzakelijk ontstaan door in
spoeling van humus.
Lage roestige zandgronden met duidelijke
roestvlekken, waarin geen podzolering heeft
plaatsgevonden.
Roestarme zandgronden zonder duidelijke roest
vlekken binnen 55 cm en op de overgang
van de A- naar de C-horizont soms een zwakke
bruinkleuring (zwakke podzol B).
Micron = 1/1000 mm.
Minerale delen groter dan 50 micron (mu) en
kleiner dan 2000 mu.
Minerale delen kleiner dan 50 micron (mu).
Minerale delen kleiner dan 2 micron (mu).
Minder dan 8$ lutum.
Meer dan Q% lutum.
Hiermede wordt van het zand die korrelgroot
te aangegeven, waarboven en waarbeneden 50
gewichtsprocenten van de zandfractie (50 2000 mu) ligt.
M50 : beneden 150 micron (mu).
M50 : 150-210 micron (mu).
M50 : 2IO-3OO micron (mu).
M50 : 300-2000 micron (mu).
Minder dan 1C$ leem.
10 - I7j5/i> leem.
17,5 - 32,5/j leem.
Meer dan 32,5$> leem.
Minder dan 2,5^ humus.
In lutumarme gronden.
2,5 - 570 humus.
In lutumrijke gron
5 - Qfó humus.
den zijn de per
8 - 15?» humus.
centages hoger.
15 - 22,5^ humus.
Meer dan 22,5^ humus.
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LEGENDA
humusarme zandgronden
en stuifzandgronden

Hn

lage humuspodzolgronden

hoge en middelhoge
humus- ijzerpodzolgronden
hoge en middelhoge
humuspodzolgronden

En

lage oude graslandgronden

Gn

l a g e r o e s t i g e A /C g r o n d e n

Bk

beekkleigronden

Zn

l a g e r o e s t a r m e A /C g r o n d e n

Afb.1

h o g e e n m i d d e l h o g e o u d e bouwlandgroiYden

veengronden

R u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d „ De Z a l i g h e d e n "
G l o b a l e B o d e m k u n d i g e o v e r z i c h t s k a a r t s c h a a l 1150000

/

SAMENVATTING. (Afb. 1)
Op verzoek van de Centrale Directie van de Cultuurtechnische
Dienst te Utrecht werd door de afdeling Opdrachten van de Stichting
voor Bodemkartering een bodemkundig onderzoek uitgevoerd in het toe
komstige ruilverkavelingsgebied !,De Zaligheden", gelegen ten zuidwes
ten van Eindhoven.
De resultaten van dit onderzoek zijn behalve in dit rapport
weergegeven op een bodemkundige overzichtskaart en een grondwatertrappenkaart, beide schaal 1 : 25.000.
Aan de hand van de verkregen gegevens werd tevens een globale bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw schaal 1 : 25.000 samenge
steld. De drie genoemde kaarten zijn als bijlagen bij dit rapport ge
voegd .
Geologisch is het gebied opgebouwd uit afzettingen van het
hoogterras (de z.g. zone van Sterksel), die later zijn afgedekt 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
vrij veel lutumhoudend materiaal afgezet en plaatselijk heeft zelfs
veenvorming plaatsgehad.
Landschappelijk vallen in de eerste plaats de hoog gelegen
oude bouwlanden op. Deze liggen grotendeels op de dekzandruggen die
ofwel noord-zuid, ofwel zuidwest-noordoost zijn georiënteerd. Verder
komen nog enkele verspreide bouwlandcomplexen voor. Deze gronden heb
ben een humushoudende bovenlaag van meer dan 50 cm, die in hoofdzaal?
ontstaan is door ophoging met potstalmest. Onder dit humushoudende
dek komen meestal humusijzerpodzolen voor. Vooral langs de oostgrens
van het gebied zijn de oude bouwlanden omgeven door hoog geüegen gron
den, die overwegend een dun humushoudende of humusarme bovenlaag bezit
ten. Soms hebben de profielen een dun of dik stuifzanddek waardoor het
reliëf wat onrustig wordt.
Een groot gedeelte van deze gronden die overwegend in bos
liggen, is verwerkt.
Een andere landschappelijke eenheid vormen de beekdalen. Hier
van zijn de dalen van de twee Beerzen met hun zijdalen de belangrijkste.
Hiernaast komen echter nog kleinere dalen voor zoals dat van de Gender,
de Run.
In deze dalen komen de lage gronden voor, die plaatselijk door
ophoging een dik humushoudende bovenlaag hebben verkregen (oude graslandgronden), met daarnaast roestige- en roestarme A/C-gronden.
In de laagste en meestal de natste delen van deze dalen komen
veen- en beekkleigronden voor.
Deze gronden beslaan slechts een geringe oppervlakte.
De ontginningen beslaan een groot percentage van de totale
oppervlakte van het gebied. Het zijn humuspodzolgronden en roestarme
A/C-gronden met een dun humushoudende bovenlaag. Ze liggen zowel laag
als middelhoog. Binnen één aaneengesloten complex zijn de hoogtever
schillen meestal niet groot. Ook in dit landschap komen boscomplexen
voor.
Het gehele gebied helt in noordoostelijke richting.
Wat betreft de landbouwgeschiktheid zijn de oude bouwlanden
droogtegevoelig, evenals de humusarme gronden. Ze hebben geen van beide
grondwaterinvloed in de bewortelbare zone. Op de oude bouwlanden is
alleen beperkte akkerbouw mogelijk. De humusarme gronden zijn weinig
tot niet geschikt voor de/landbouw.
De beekdalgrondén hebben grondwaterinvloed binnen ^0 cm en
zijn voor een belangrijk deel goed geschikt voor grasland.

- 8 De gronden in en buiten de beekdalen met grondwaterinvloed
tussen 20 en !+0 cm zijn zowel voor bouwland als voor grasland geschikt.
Hiervan zijn de profielen met matig dikke tot dikke humushoudende boven
lagen de beste.
De veengronden die over het algemeen niet bezand zijn, zijn
door hun lage ligging overwegend te nat en daardoor weinig geschikt
voor grasland en ongeschikt voor akkerbouw.
Een belangrijk deel van het onderzochte gebied ligt rela
tief laag ten opzichte van het grondwater, met wateroverlast in de
afgesloten laagten.
Er is een begin gemaakt met de normalisatie van de hoofdwater
lopen. De detailontwatering laat evenals de ontsluiting en de verkave
ling nog veel te wensen over.
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Plaats en nummer der grondmonsters
Gedeelten die tevens op de bodemkaart van het
ruilverkavelingsgebied „Bergeijk" (rapport no. 359) voorkomen

A f b . 2 Rvk De Z a l i g h e d e n
s i t u a t i e k a a r t s c h a a l 1 ! 5 0 000

- 9 1. INLEIDING.
1.1

Ligging en grootte.

Het onderzochte gebied ligt in de provincie Noordbrabant
en omvat delen van de gemeenten:
Beers, Bergeijk, Bladel, Eersel, Hoogeloon, Veldhoven en Vessem , waar
binnen de kerkdorpen Casteren, Duizel, Hapert, Knegsel, Netersel en
Steensel liggen evenals een aantal kleinere bewoningskernen zoals
Bladelbosch, Boevenheuvel, Dalem, Donk, Groot Terhooyen, Hees, Heuvel,
Hoef, Hoog Casteren, Schadewijk, Stokkelen en de Sneidershoek (afb.2).
De totale oppervlakte van het gebied bedraagt 11,540 ha.
Een klein gedeelte hiervan namelijk 380 ha in het zuidoosten was
reeds in i960 onderzocht'). Het gebied komt voor op de topografische
kaarten schaal 1 : 25.000, 51C Hoogeloon, 51D Veldhoven, 57A Weebosch
en 57B Westerhoven.
1.2

Gebruikt kaartmateriaal.

De basiskaarten zijn beschikbaar gesteld door de opdracht
gever. De veldopnamen vordaiplaats op kaarten schaal 1 : 10.000, de
definitieve versie van bodemkaart, grondwatertrappenkaart en bodemgeschiktheidkaart is op schaal 1 : 25.000.
Om technische redenen zijn de drie bovengenoemde kaarten
elk afgeleverd in twee bladen, namelijk een noordblad en een zuid
blad.
1.3

Uitvoering.

Het veldwerk is uitgevoerd in de periode april-novernber '6l .
De verwerking der gegevens geschiedde in de winter 1901-1962 en voor
jaar 1962.
Ten einde enig inzicht te krijgen in de hydrologische toe
stand van het gebied werden begin september 1960 door de afdeling
Hydrologie van de Stichting voor Bodemkartering op representatieve
plaatsen verspreid door het gebied Jk waterstandsbuizen geplaatst
(afb. 7)• Deze buizen zijn vanaf begin september i960 tweemaal per
maand, op de 14e en op de 28e (COLN data) gebeten. Vanaf november '60
zijn stambuis 3575 te Netersel en stambuis 3389 "te Hoogeloon van het
COLN bij deze metingen betrokken.
De resultaten van deze metingen zijn gedeeltelijk weergegeven op de
afbeeldingen 5, 6 en 9 Vm 18.
De beoordeling der gronden op hun landbouwkundige geschikt
heid geschiedde in overleg met de provinciale afdeling Noordbrabant
van de Stichting voor Bodemkartering.
Voor het begin van de veldwerkzaamheden is een aantal grond
monsters genomen. Schatting in het veld, zoals leem- en humusgehalte,
zandgrofheid enz. zijn aan de hand van de analysecijfers getoetst. Tij
dens en ook na het veldwerk zijn nog enkele monsters genomen voor aan
vullend onderzoek. De grondmonsters zijn geanalyseerd op het bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek.
') "De Bodemgesteldheid/van het Ruilverkavelingsgebied Bergeijk",
door A.J. Krabbenbotóg en Ir. G.J.W. Westerveld, Stichting voor
Bodemkartering. Intern rapport no. 559-

- 10 1.1)-

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 belangrijke grenzen zijn in het terrein op de veldkaarten ingeschetst.
Binnen één kaartvlak komen profielen voor die meerdere overeenkomstige
kenmerken bezitten.
Binnen elk bodemtype komt echter een bepaald percentage onzuiverheden
voor, dat groter wordt naarmate de boringsdichtheid en de schaal van
de kaart kleiner wordt.
De boringsdichtheid bedroeg gemiddeld één boring per
à
3 ha. Daarnaast is een groot aantal waarnemingen aan topografie, gewas,
waterstand etc. evenals tussenboringen gedaan als hulpmiddel voor een
juiste vaststelling der grenzen.
In code is per boring aangegeven: dikte en humusgehalte
van het humushoudende dek, profielontwikkeling, lemigheid, grofheid
van het zand, hoogte van de grondwaterinvloed en het eventueel voor
komen van veen-, leem- en/of grof zand- (hoogterras) lagen. Overigens
is de boringsdichtheid per hectare sterk aangepast aan de bodemgesteld
heid 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 overgebracht op de
definitieve kaarten.
Op de boderakaart, schaal 1 : 25.000 (bijlage 1) zijn-voor
zover kaarttechnisch mogelijk - alle onderscheiden bodemtypen weerge
geven. Wat betreft de relatieve hoogteligging der onderscheiden bodem
typen ten opzichte van het grondwater is op de bodemkaart alleen de
grens tussen hoog-middelhoog enerzijds en laag anderzijds aangegeven.
Op de grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 25.000 (bijlage 2)
is deze hoogteligging gedetailleerder in een aantal klassen, de z.g.
grondwatertrappen, weergegeven, terwijl de bodemgrenzen en codes der
bodemtypen tevens in de basis van deze kaart zijn aangebracht.
De globale bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw, schaal 1 : 25.000 (bijlage 3) is afgeleid uit de gegevens van
bodem- en grondwatertrappenkaart.

2. GEOLOGISCHE OPBOUW.
2.1

Algemeen.

De Maas en de Rijn hebben tijdens het begin van het Pleisto
%
ceen in grote delen van oostelijk Brabant gedurende perioden met zeer
veel waterafvoer en hoge stroomsnelheden grote hoeveelheden grof zand
en grind afgezet. In dit pakket komen plaatselijk klei- en leemlagen
van aanzienlijke dikte voor, die in een warmere periode met geringere
stroomsnelheden zijn afgezet. Belangrijker nog dan deze periode is de
laatste ijstijd (WUrmijstijd) geweest voor de opbouw van het huidige
Brabantse landschap.
In deze overvragend zeer koude tijd was Nederland niet door
ijs bedekt, maar heerste er een toendraklimaat met een permanent bevro
ren ondergrond. Behalve toendraplanten o.a. mossen en enkele struiken,
was er in de wat droge gebieden geen begroeiing. De in die periode heer
sende krachtige stormen, (niet alleen wind, maar ook veel sneeuw) kre
gen gemakkelijk 'Vat1' op het meestal droge en met zeer weinig vegetatie
bedekte zand, dat daardoor in grote hoeveelheden door de lucht is ver
plaatst. Grote gebieden zijn op deze wijze met een wisselend dikke
zandlaag bedekt; het z.g. dekzand. Aangenomen wordt, dat de verplaat- .
sing van dit zand door overwegend westelijke en noordwestelijke win
den geschiedde. Tijdens dit transport vond sortering naar korrelgroot
te plaats. De fijnste delen zijn hoog door de lucht over grotere af
standen getransporteerd. Men vindt deze fractie (< 50 mu), terug als
loess o.a. Duitsland, België en Zuid-Limburg. De grovere zandfracties
werden dichter langs het aardoppervlak en over kleinere afstanden ver
plaatst en min of meer in ruggen afgezet, die over het algemeen noord
oost - zuidwest zijn georiënteerd.
Er kwamen in de WUrmijstijd ook perioden voor met grote hoe
veelheden neerslag in de vorm van sneeuw. Als gevolg hiervan ontston
den grotere en kleinere erosiedalen en de reeds aanwezige dalen werden
groter. In de dekzandgebieden zijn deze dalen meestal breed en ondiep.
De erosiedalen zijn dus reeds in de WUrmperiode gevormd. Na de WUrmijs
tijd is het klimaat aanmerkelijk verbeterd door temperatuurstijging,
hierdoor nam de vegetatie toe en werd het zand vastgelegd, waardoor er
een einde kwam aan de dekzandafzettingen en de erosie door het water
van de afsmeltende sneeuwmassa's.
2.2

Geologie van het gebied.

De grof zand- en grindafzettingen van Rijn en Maas onder 2.1
genoemd zijn ook bekend onder de naam Hoogterras en in zuid-Brabant
als de formatie van Sterksel. Eén van de klei- en leemlagen die in het
Hoogterras voorkomen, komt ten zuiden van Steensel 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 GUnz- en Mindelijstijd.
Het feit, dat in de WUrmijstijd de grond permanent bevro
ren was en slechts in de zomer de oppervlaktelaag tot ontdooiing
kwam, had tot gevolg, dat in de hellende weinig begroeide terreinen
(het Hoogterras helt van zuidwest naar noordoost) veel materiaal ging
glijden over de bevoren ondergrond (solifluctie). Dit solifluctiedek
treft men ook aan bovenin de formatie van Sterksel. Het dateert uit
het begin van de WUrmtijd (het Pleniglaciaal A).
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een breukrand ontstaan. Deze is ten zuiden en ten noorden van Hapert
in 't veld duidelijk waar te nemen aan de geheel afwijkende waterhuis
houding, het z.g. Wijstverschijnsel. Zoals onder 2.1 vermeld, werd een
dekzandpakket zow<=>l in een latere periode van de WUrmijstijd, het
Pleniglaciaal Bals in het daaropvolgende Laatglaciaal afgezet. Dit is
in verschillende ,fasen gebeurd. De eerste fase ontstond in het Pleni
glaciaal B. In deze droge en zeer koude periode is het z.g.oude dekzand
soms bestaande uit loessachtig materiaal, tot afzetting gekomen. Waar
niet door erosie opgeruimd, bedekt dit lemigo dekzand het Hoogterras
over het gehele gebied. Boven het oude dekzand vindt men een aantal af
zettingen, die voor zover nog aanwezig alle dateren uit verschillende
fasen van de laatste periode van de WUrmijstijd, het Laatglaciaal. De
oudste afzetting hiervan is het Jorge dekzand I, gevormd in de Oude
Dryastijd. Dit zand is gelaagd met enige leemlaagjes.
Op de Oude Dryastijd volgde een warmere periode, de Aller/dtijd met een vrij gunstig klimaat, waardoor zich spoedig een dichte ve
getatie ontwikkelde. De vegetatiehorizont uit deze periode,een donker
der gekleurde laag met o.a. houtskool,wordt in Nederland zeer veel in
het dekzand aangetroffen en ook wel als Usselolaag aangeduid.
In de Aller/dtijd vloeiden de hoeveelheden neerslag af door de reeds
in het begin van de WUrmperiode gevormde erosiedalen. In het onderzoch
te gebied komen drie grote erosiedalen voor. Een aan de zuidzijde (het
dal van de Run), één aan de westzijde (het dal van de A en de Groote
Beerze) en één in het midden, (het dal van de Kleine Beerze).
In de Jonge Dryastijd werd door lokale verstuivingen plaatse
lijk weer opnieuw dekzand afgezet. Dit z.g. jonge dekzand II bevat
soms fijn grind en is ook door westelijke tot zuidwestelijke winden
afgezet. Het materiaal is voornamelijk verstoven uit de toen reeds be
staande erosiedalen, waardoor deze vaak vervormd werden en de vennen
ontstonden, die ten noorden van het onderzochte gebied o.a. op de
Mispeleindsche-, de Landschotsche- en de Oostelbeersche heide in groten
getale voorkomen..
WA#/
Het grovere, minder lemige materiaal vindt men aan de zmdaijde van dit
vennengebied, terwijl het lemige materiaal nog verder zaiéeiijk is af
gezet. Dit is de verklaring voor de zwak lemige strookgronden, die
langs de noordrand van het gebied voorkomen; uitgezonderd de dalen van
de beide Beerzen.
Na de WUrmperiode is in het Holoceen in de geërodeerde en uitgestoven dalen door de beken lutumhoudend materiaal (beekklei) afgezet,
In de laagste delen van de dalen trad veengroei op onder invloed van
het voedselrijke (eutrofe) beekwater.
Vrij recente verstuivingen zijn de oorzaak van het ontstaan
van plaatselijk stuifheuvels op de hoge (droge) delen van het dekzandgebied, terwijl elders profielen zijn onthoofd, d.w.z. de bovenste
lagen van het bodemprofiel zijn afgestoven.

3. LANDSCHAPPELIJKE INDELING.
3.1 Topografie, hoogteligging en reliëf.
Opvallend is de sterk wisselende topografie. Naast grote
oppervlakten oude bouwlanden, komen verscheidene beekdalen voor, afge
wisseld door jonge ontginningen en boscomplexen.
Het grootste oude bouwlandcomplex ligt rondom Eersel. De ver
breiding in noordelijke richting gaat via Duizel tot de Hoef, in ooste
lijke richting via Hees tot Steensel. Een ander groot oud bouwlandcom
plex begint ter hoogte van Casteren-Hoogeloon en gaat in zuidelijke
richting, praktisch zonder onderbreking, via Hapert tot zuidelijk van
Dalem door. Een derde oud bouwlandcomplex begint ten noorden van
Vessem, zet zich voort in zuidelijke richting, wordt bij Hoog Casteren
even onderbroken door het dal van de kleine A en strekt zich dan verder
uit tot zuidelijk van de Heuvel.
Verder komen er aanzienlijke oppervlakten oude bouwlanden voor rondom
Bladel, Netersel, Knegsel, Donk, Bokshei en Groot Terhooyen. Kleinere
oppervlakten liggen verspreid door het gebied, o.a. ten noorden van
't Molenbroek, op de Heieinden, de Maaskant, Weiervelden, Busser, Boevenheuvel, Bladelbosch en ten noorden van de Beemden.
Deze oude bouwlanden liggen overwegend op de dekzandruggen.
Het complex van Eersel, Steensel en Knegsel ligt op een dekzandrug,
die zuidwest-noordoost georiënteerd ligt, terwijl dat van Casteren,
Hoogeloon, Hapert en Dalem evenals de oude bouwlanden van Vessem, Hoog
Casteren en de Heuvel op dekzandruggen ligt, die noord-zuid verlopen.
De laatste twee dekzandruggen zijn geschieden door het dal van de Klei
ne Beerze.
In de loop der eeuwen zijn op deze dekzandruggen, onder invloed van de
mens de oude bouwlanden ontstaan, o.a. door ophoging met potstalmest
(zie
1.2).
Het gebied wordt doorsneden door een groot aantal riviertjes
en beekjes, die het huidige landschap in belangrijke mate hebben be
ïnvloed. In het zuidwesten komt de A het gebied binnen, stroomt in
noordelijke richting en voegt zich ten zuiden van Hapert samen met het
Dalemstroompje, welk laatste ten zuiden van Dalem het gebied binnen
komt, om dan als de Groote Beerze verder te lopen in noordelijke rich
ting, ongeveer parallel aan de westelijke grens van het gebied. Ten zui
den van Casteren mondt ook het Wagenbroeksloopje uit in de Groote Beer
ze. Deze ontspringt op de ontginningen ten zuidoosten van Hapert.
Op de Roten ten zuidwesten van Eersel ontspringt de Kleine Beerze. Ze
stroomt in noordelijke richting via Duizel, Heuvel, Vessem en Donk.
Ten noorden van Hoog Casteren mondt de kleine A uit in de Kleine Beer
ze. De kleine A begint haar loop op het Broekeind. Op de Diepreitsche
Heide, ten zuiden van Eersel stroomt de Diepreitsche waterloop in noord
oostelijke richting over de Lage Heide via Stokkelen, waar ze A genoemd
wordt, naar Schadewijk. Vanaf Schadewijk vormt ze de zuidgrens van het
gebied. Dit wafcerlxxpje heet Run vanaf Schadewijk.
Ter hoogte van Hees ontspringt de Gender. Ze bevindt zich ten noorden
van Steensel in noordoostelijke richting tussen twee grote boscomplexen.
Alle hierboven genoemde riviertjes en beekjes stromen door een voor hun
huidige omvang veel te groot beekdal. In deze beekdalen komen sterk lemige, plaatselijk zelfs lutumrijke beekdalgronden voor. Grote opper
vlakten van deze sterk lemige gronden zijn door menselijke invloed opge
hoogd tot de z.g. oude graslandgronden (zie .1.2). Plaatselijk worden
ook veengronden aangetroffen.
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In het zuiden bevindt zich een grote oppervlakte tussen de westgrens
en Schadewijk. Plaatselijk zijn ze onderbroken door een oud bouwlandof boscomplex of door een beekdal. Tussen Bladel en Netersel en in
het noorden vanaf de westgrens tot Vessem, liggen eveneens grote opper
vlakten. Ook hier worden ze plaatselijk afgewisseld door een beekdal,
een oud bouwland- of een boscomplex. Grote oppervlakten liggen verder
ten noorden en ten zuiden van de provinciale weg Hapert-Duizel, op de
Knegselsehe Heide en op het Broekeind. Kleinere oppervlakten zijn ook
ten noorden van Vessem en ten oosten van Knegsel aangetroffen.
Ten noorden van Knegsel, tussen Knegsel en Steensel en ten
zuidoosten van Steensel liggen vrij grote boseomplexen.
Kleinere boseomplexen komen voor ten oosten van Dalem, in de uiterste
zuidwesthoek van het gebied, op de Beemden, de Heieinden en ten oosten
van Vessem.
Verspreid door het gebied liggen hier en daar nog kleine stukjes bos.
In het noordwesten ten slotte liggen nog kleine oppervlakten
hei.
De grote boseomplexen liggen overwegend op plaatselijk wat
verstoven humusijzerpodzolgronden. De kleinere boseomplexen komen behal
ve op humusijzerpodzolgronden ook voor op humuspodzolen al dan niet
met een humusarme bovenlaag en op stuifzandgronden. Plaatselijk liggen
de kleinere stukjes bos zo laag dat naast natte humuspodzolgronden ook
A/C-gronden worden aangetroffen.
De hei in het noordwesten van het gebied komt zowel voor op
podzol- als op A/C-gronden.
Zoals reeds in het voorgaande werd opgemerkt, helt het ge
bied overwegend van zuidwest naar noordoost. Dit geldt speciaal voor de
dekzandrug die vanaf Eersel in noordoostelijke richting loopt en voor
de ten zuiden van Eersel gelegen ontginningen.
Het hoogste punt in de omgeving van Eersel ligt + 31 m + N.A.P. Langs
de oostgrens van het gebied bedraagt de hoogte van deze dekzandrug on
geveer 25 m + N.A.P.
In het zuiden met uitzondering van de dekzandrug rondom Eersel, liggen
de gronden ongeveer op 33 m + N.A.P. In het uiterste noorden, noorde
lijk van Vessem bedraagt de terreinhoogte + 20 m + N.A.P. Het meest
noordelijke
gedeelte maakt hierop een uitzondering. Hier ligt n.l.
een complex oud bouwland en humusarme beboste gronden die + 1 m
hoger liggen dan het ten zuiden ervan gelegen dal van de Kleine Beerze. Over het gehele gebied komt dus een helling van + 13 m voor. Laat
men het meest noordelijk gelegen gedeelte buiten beschouwing, dan is
deze algemene helling + 10 m, d.w.z. ongeveer één meter per kilometer.
3.2 De landschappelijke indeling (afb. 3).
I
II
III
IV

In het gebied komen de volgende landschapsvormen voor:
Stuifzanden, humusarme en andere beboste gronden
De oude bouwlanden
De beekdalen
De jongere ontginningen

3-3 De stuifzanden, humusarme en andere beboste gronden.
De topografie is wat onrustig. Hierin liggen o.a. de stuifzan
den ten oosten en ten westen van Vessem alsmede de stuifzanden ten noor
den van het Molenbroek, die zich hier en daar enkele meters boven de
omgeving verheffen.
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ontsluitingen voorkomen.
Het grootste deel van de beboste gronden ligt hoog en derhalve meestal
vrij droog, maar ook ligt er een belangrijke oppervlakte zo laag, dat
de grond daar soms drassig is.
De ontsluiting van dit landschap is vrij slecht. De zandwegen
zijn vaak moeilijk berijdbaar. De verkaveling is over het algemeen recht
hoekig. Bewoning werd hier vroeger zelden of nooit aangetroffen. In de
laatste jaren zijn in de bossen rondom Steensel en Knegsel vrij veel
bungalows gebouwd.
3.h

De oude bouwlanden»

Deze liggen over het algemeen vrij hoog ten opzichte van de
omgeving.
Binnen dit landschap komen niet veel hoogteverschillen 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 profiel-'
lagen voor de waterbeweging komen niet voor, maar de grondwaterinvloed reikt in de meeste profielen niet tot aan het humushoudende dek,
waardoor in droge tijden de vochtvoorziening voor het gewas in het ge
drang komt.
De ontsluiting is over het algemeen slecht. Uitgezonderd de
grotere verkeerswegen komen hier geen verharde wegen voor.
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.
Het ontstaan van de oude bouwlanden hangt nauw samen met de
bewoningsgeschiedenis. V/aar oude bouwlanden voorkomen, is de bewoning
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 beekdaler..
Binnen dit landschap, dat overwegend laag ligt, komen nog
kleine hoogteverschillen voor. De kern, meestal gevormd door een water
loop, vormt het laagste gedeelte. De aangrenzende gronden hellen in
meerdere of mindere mate in de richting van de waterloop.
Een belangrijk deel van de beekdalgronden is opgehoogd. De
plaatselijke hoogteverschillen in de opgehoogde beekdalgronden verlo
pen vrijwel steeds perceelsgewijs en z^n duidelijk een gevolg van de
ontstaanswijze.
Omdat elk beekdal min of meer een zelfstandig afwateringssys
teem vormt, is de hoofdafwatering in het algemeen goed. De meeste
hoofdafwateringen zijn vaak gedeeltelijk genormaliseerd. Tot voor
kort maakten de beide Beerzen hierop echter een uitzondering. Door de
zeer vele grote meanders die in de stroomdraden voorkwamen, stagneer
de de waterafvoer reeds bij een geringe extra regenval, zodat grote
gebieden regelmatig overstroomden, zie afb. 8 en 25. De Qroote Beerze is echter in het najaar van 1961 genormaliseerd, zodat nu wel
verbetering verwacht mag worden.
Omdat de hoofdafwatering van de Beerzen niet in orde was, werd ook de
detailontwatering sterk verwaarloosd. Deze slechte detailontwatering
vindt men niet alleen in de dalen van de Beerzen, maar ook in de dalen
die hun water lozen op één van de Beerzen. Dit wordt heel duidelijk
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en in dat van de kleine A, waar zeer veel wateroverlast voorkomt.
De ontsluiting in het bee Mailands chap is zeer slecht. In nat
te perioden zijn zeer veel percelen onbereikbaar. Bovendien is in de
laagste delen de verkaveling meestal minder goed. De percelen zijn
over het algemeen wel rechthoekig, maar lang en smal. Op de hogere de
len zijn de kavels vaak wat onregelmatig van vorm terwijl de grootte
nogal wisselt. Bewoning komt in dit landschap praktisch niet voor.
Het overgrote deel is in gebruik als grasland. Men vindt
echter plaatselijk op de hogere gedeelten b.Lj gebrek aan voldoende
hoge gronden ook bouwland.
5.6

De jongere ontginningen.

Het ontginningslandschap beslaat een belangrijke oppervlakte
van het gebied. Over het algemeen is hier de zwakke golving van de
dekzandafzetting duidelijk waarneembaar. Plaatselijk echter zijn de
hoogteverschillen duidelijker en is er van een "zwakke golving" geen
sprake meer.
Voor de ontginning was er op veel plaatsen een zeer slechte
ontwatering. Na de ontginning is hierin een belangrijke verbetering
gekomen, vooral door het graven van sloten. Het afwateringssysteem in
de ontginningen op de Roten (ten zuidwesten van Eersel) dat het water
loost op de Kleine Beerze, is zo perfect, dat bij regenval van enige
betekenis de oude cultuurgronden langs de Kleine Beerze er zelfs hinder
van ondervinden. Op de andere plaatsen in de jonge ontginningen laat
echter de ontwatering ook thans nog veel te wensen over.
Hoewel de ontsluiting de laatste jaren op veel plaatsen be
langrijk is verbeterd door wegverharding is ze op andere plaatsen
slecht.
De verkaveling is het slechtst op de lage gronden. Hier heeft men veel
sloten moeten graven om het overtollige water kwijt te raken. Vrijwel
alle kavels in dit landschap zijn rechthoekig; op de hogere gronden zijn
ze aanzienlijk breder dan op de lagere.
Ondanks het feit dat de laatste jaren hier en daar ontginningsboerde
rijen zijn gesticht, is de bewoning in dit jonge landschap toch nog vrij
gering.
Het bodemgebruik wisselt sterk. De hogere gronden liggen over
wegend in bouwland, de lagere in gras.

k. BQDEMVORMING.
It-. 1

Bodemvormende processen en factoren.

Al naar hun kenmerken onderscheidt men in de zandgronden enige
profielvormen, die ontwikkeld zijn onder invloed van bepaalde processen,
die afhankelijk zijn van de volgende z.g. bodemvormende factoren: tijd,
klimaat, moedermateriaal, topografie, flora, fauna en activiteit van
de mens.
Vooral de mens heeft een belangrijk aandeel gehad in de bodemvorming
door zijn ingrijpen in de natuurlijke ontwikkeling, o.a. door ontgin
ning, ophoging,, ontwatering enz. Men kan derhalve onderscheid maken
in bodemvorming onder invloed van natuurlijke factoren (alle bovenge
noemde, met uitzondering van de mens) en bodemvorming onder invloed
van de mens.
4.1.1

Bodejnvormng_onder_invloed_ vaxi_natuurlijke_f actoren.

Order invloed van tijd, klimaat, moedermateriaal, topografie,
flora en fauna heeft zich op de zandgronden een natuurlijke vegetatie
ontwikkeld. In ons klimaat overtreft de neerslag de verdamping, waar
door er in de grond een neerwaartse waterbeweging plaatsvindt. Dit kan
aanleiding geven tot verplaatsing van bepaalde stoffen. De hoeveelheid
en snelheid waarmee het water zich neerwaarts in de bodem verplaatst
is behalve van de hoeveelheid neerslag, afhankelijk van de granulaire
samenstelling van de bodem (doorlatendheid).
Eén van de eerste bodembestanddelen die uitspoelt bij de bo
demvorming 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 grond
water, zoals op de hogere zandgronden, dan ontwikkelde zich op deze
zandgronden, die lutumarm zijn en weinig mineralen bevatten, een arme
re vegetatie.
Deze vegetatie had weer een belangrijke invloed op het milieu
in de bovengrond. De door de planten aan de bodem onttrokken voedings
stoffen komen zonder ingrijpen van de mens in de bovengrond terug
en vormen de hurnushoudende bovenlaag (z.g. Al -horizont).
Indien de adsorptie in deze' laag gering is, is een snelle uitspoeling
mogelijk en zal de hoeveelheid basen in de bovengrond geleidelijk af
nemen. Naarmate het milieu armer wordt, stijgt ook de zuurgraad. Ver
schillende stoffen (humus- en ijzerverbindingen) in de bovengrond
zullen mobiel worden en geleidelijk .met het water worden meegevoerd
naar dieper gelegen lagen. Eerst spoelen o.a. ijzer- , aluminium- en
mangaan-verbindingen uit en wanneer het milieu nog zuurder wordt, komt
ook de humus in oplossing en spoelt uit. Door deze uitspoeling ont
staat een uitspoelingshorizont (A2). De uitgespoelde stoffen komen
althans gedeeltelijk op een lager niveau, meestal in een minder zuur
milieu, weer tot afzetting en vormen daar de inspoelingshorizont (B).
Deze B-horizont gaat meestal geleidelijk over in het onveranderde
moedermateriaal (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 bovenlaag (Al). De bodemvormende factoren zijn hier meestal de
zelfde als bij de vorming van podzolen. Hier overheerst echter de aan
wezigheid van al dan niet voedselrijk (in dit laatste geval o.a. ijzer
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uitspoeling kan optreden. Podzolering ontbreekt hierdoor nagenoeg en
de humushoudende A-horizont rust direct op het onveranderde moedermateriaal (C); dit zijn de A-C-profielen. Door chemische en fysische
verschillen in de bovengrond hebben onder invloed van de diverse bodemvormende -factoren zeer verschillende omzettingen in deze humushouden
de laag plaatsgehad. Hierdoor kan de aard van de humus sterk uiteen
lopen.
Naar de hierboven geschetste profielontwikkeling kan men drie
bodemgroepen in de zandgronden van dit gebied onderscheiden:
humusijzerpodzolen
humuspodzolen
roestige A/C-gronden (gleygronden)
De humusijzerpodzolen hebben een inspoelingshorizont (B),
die humus en ijzer bevat; 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
wat 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-horizont dan de humuspodzolen, terwijl
deze B-horizont ook minder fel van kleur is en geleidelijk in de Aen C-horizont overgaat.
De humuspodzolen hebben een inspoelingshorizont, die meest
al uitsluitend humus bevat. Deze humus komt voor in disperse vorm
en heeft minder gunstige landbouwkundige eigenschappen. Het C/N-quotiënt is meestal vrij hoog. Naarmate de gronden hoger boven het grond
water liggen, is de (humus)-B-horizont dunner en feller van kleur,
soras vast of verkit, terwijl erboven meestal een uitspoelingshorizont
(A2-loodzandlaag) voorkomt. Bij lagere ligging is de B-horizont veel
fletser van kleur en gaat meestal zeer geleidelijk in de C-horizont
over. Soras is deze B-horizont niet of slechts zwak aanwezig. De boven
laag kan in deze lage profielen zeer humeus zijn, plaatselijk zelfs
venig. Roestvlekken (ijzer) ontbreken vaak, In de bovengrond zijn de
humuspodzolen geheel ontijzerd.
De roestige A/C-gronden (gleygronden) onderscheiden zich
van de humuspodzolen door het ontbreken van de B-horizont. Er heeft
weinig of geen podzolering plaatsgehad, o.a. ten gevolge van de hoge
grondwaterstanden. Daarentegen heeft het "rijkere" grondwater vaak
een gunstige invloed op deze groeiden uitgeoefend. Het C/N-quotiënt
is lager en de pH hoger dan in de humuspodzolen. In de gleygronden
zijn als gevoJg 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. roestarme A/c-gronden. In deze profielen is de podzolering meest
al zwak. De gronden zijn vooral in de bovengrond grotendeels ontijzerd, vandaar de term roestarme A/C-gronden. Het grondwater was meest
al niet voedselrijk en vaak hoog tijdens de profielvorming. De B-hori
zont is in deze profielen meestal zeer zwak ontwikkeld of geheel af
wezig. Wat de aard van de bovengrond met name de humusvorm betreft,
zijn deze profielen vergelijkbaar met de humuspodzolen.

/
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Bodemvorming_oi]der__invloed._van_de mens

Naar de duur en de aard van de menselijke invloed op de zand
gronden kan men deze onderverdelen in:
oude bouwlandgronden
oude graslandgronden
oudere ontginningen
jongere ontginningen
De oude bouwlanden 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 heideplaggen met zand) ontstond een
mestdek, dat soms dikker dan één meter kan zijn. De droogste oude bouw
landen hebben in het algemeen de dikste dekken.
Door vochttekort in de zomer gaven deze droge akkers oorspron
kelijk de laagste opbrengsten. Ten einde de opbrengsten te verhogen,
werden de droogste gronden het zwaarst bemest. Hierdoor werd het humushoudende dek op de droogste delen het d.ikst, maar kwamen deze profielen
tevens nog hoger uit het grondwater te liggen. Anderzijds nam het vochthoudend vermogen toe.
Onder het mestdek vindt men meestal het oorspronkelijke bodem
profiel of gedeelten daarvan terug. Dit is vaak een humusijzerpodzol
soms echter een humuspodzol. Hieruit blijkt, dat men vroeger de rijkere
(lemige) gronden doorgaans het eerst in cultuur heeft gebracht. Deze
lagen ook meestal hoog en waren daardoor gemakkelijk toegankelijk in het
nog niet ontwaterde zandlandschap.
Lemigheid en humusgehalte in deze dikke humushoudende dekken
wisselen soms. De kleur kan zwart, zwartbruin of bruin zijn. Bepalend
voor deze variaties is de herkomst van het bijmengsel van de mest.
De oude graslandgronden zijn op dezelfde manier ontstaan als
de oude bouwlanden. Het humushoudende dek is hier in het algemeen dunner.
Ze liggen bijna geheel in de beekdalen. Het leemgehalte en het humusge
halte zijn hoger dan op de oude bouwlandgronden.
De oudere ontginningen hebben door jarenlange bewerking en be
mesting een homogene bovengrond gekregen, die dunner is dan bij de beide
vorige groepen. In het algemeen was de gronobewerking bij de ontginnin
gen niet diep. De B-horizont van de podzolen is meestal nog ongestoord
aanwezig.
De jongere ontginningen, de homogenisatie van. de bovengrond is
hier minder ver dan bij de oudere ontginningen. Het humusgehalte en de
dikte van de humushoudende bovengrond kunnen zeer sterk uiteenlopen al
naar de diepte van verwerking, de eventuele egalisatie en de ouderdom
van de ontginning. Bij de moderne ontginningen van de laatste vijfen
twintig 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 ont
staan
sterke homogenisatie van de bovengrond door ontginning en grondbewer
king
verwisseling en verplaatsing van bodemlagen bij egalisatie
verlaging door afgraving en
verandering in de waterhuishouding, o.a. ontwatering van de te natte
delen, door grondwaterstandverlagingen, het graven van sloten, grep
pels, etc..
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De volgende profielvormen, die in het onderzochte gebied voor
komen, zijn op de bodemkaarten (bijl. 1 en afb. 1) onderscheiden;
k.2 A humusarme gronden
k.2.3
k.2.h
4.2.5
k.2.6
k.2.Y
k.2.8
k.2.9
if. 2.10

humusijzerpodzolgronden
roestarme A/C-gronden
roestige A/C-gronden (gleygronden)
oude bouwlandgronden
oude graslandgronden
stuifzandgronden
beekkleigronden
veengronden

k . 2 . 1 Humusarme gronden.

Hiertoe behoren de humusarme humuspodzolgronden en de humusarrne humusijzerpodzolgronden. De humusarme humuspodzolgronden beslaan
echter maar een zeer klein percentage van de oppervlakte humusarme gron
den. Het humusgehalte in de bovenste laag van deze gronden is altijd
minder dan 2^'b . Vaak is de Al-horizont geheel afwezig en ligt de B-hori
zont aan de oppervlakte. Deze is in de humuspodzolgronden meestal sterk
ontwikkeld^ in de humusijzerpodzolgronden vindt men sterk ontwikkelde
B-horizonten naast zeer zwak ontwikkelde.
Het ontbreken van de A1-horizont kan een gevolg zijn van ver
stuiving.
1+.2.2 Humuspodzolgronden^
De humuspodzolgronden nemen een vrij groot percentage van de
totale oppervlakte in beslag. Een belangrijk deel van deze gronden is
lâag. gelegen. Het podzoleringsproces is in deze gronden zo ver gevorderd
dat al het ijzer uit de bovengrond is verdwenen. In de C-cndergrond zijn
ze echter meestal roestig. De oorspronkelijke A-horizont en een kleiner
of groter gedeelte van de B-horizont is vrijwel steeds in het (opgebrach
te) cultuurdek opgenomen. De B-horizont of h^t restant ervan heeft een
bruine kleur. In de hogere profielen is de kleur soms roodbruin.
De humuspodsolen hebben van nature enkele minder gunstige eigen
schappen, zoals de vrij slechte kwaliteit van de humus en de soms vaste
en/of verkitte B-horizont. In de oudere ontginningen is het nadeel van
deze slechte humus evenwel grotendeels opgeheven door de jarenlange be
mesting vooral met stalmest, waardoor de bovenlaag aanmerkelijk beter is
geworden. In de lagere profielen komt een vaste B-horizont weinig voor.
In de hogere profielen is deze oorspronkelijk vaste B-horizont vaak gro
tendeels doorgewerkt.
Plaatselijk is hij echter nog wel aanwezig, hetgeen enigszins
ongunstig is o.a. voor de beworteling. In het algemeen zijn de hogere
humuspodzolen droogtegevoelig.
k , 2 . 3 Humu^sij_zerpodz£lgrond.en.

Deze gronden die middelhoog tot hoog gelegen zijn t.o.v. het
grondwater, komen vooral voor in het zuidoosten van het gebied. Door
hun hoge ligging zijn ze vaak droogtegevoelig.
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de humuspodzolen. De B- en C-horizonten zijn derhalve altijd ijzerhou
dend. De profielen kenmerken zich door het ontbreken van horizonten 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 be
staat. De B-horizont gaat naar beneden geleidelijk over in een gele C-horizont.
Ze zijn ontwikkeld in zwak tot sterk lemig, matig fijn zand.
Plaatselijk worden in deze profielen zeer sterk lemige B-horizonten aan
getroffen. Onder een groot gedeelte van de oude bouwlanden komen deze
profielen voor.
k.2.k

H°£starme A/G-gronden.

Roestarme A/C-gronden komen over het gehele gebied voor. In het
algemeen liggen ze in meer of minder duidelijke laagten of slenken,
veelal als overgang van de roestige A/C-gronden naar de humuspodzolen.
Het zijn uitsluitend lage gronden zonder een duidelijke B-horizont. Vaak
komt echter onder de oorspronkelijke A-horizont die meestal in de bouwvoor of zode is opgenomen, een bruinkleuring voor, die diep kan doorgaan.
Vooral in de iets hoger gelegen profielen is dat het geval.
Uitgezonderd de sterk lemige profielen die plaatselijk rondom
Bladel-Bosch worden aangetroffen, komt binnen 50 cm diepte vrijwel nooit
roest voor. De ondergrond is meestal wel roestig, speciaal in de omgeving
van de roestige A/C-gronden.
Landbouwkundig komen deze gronden ongeveer overeen met de humus
podzolen. De kwaliteit van de humus is in het algemeen matig. In de
oudere ontginningsgronden is dit nadeel door bemesting weer grotendeels
opgeheven.
k . 2 . 5 Roestige_A/C-gronden_(gleygronden)^

Deze profielen treft men aan in de beekdalenj de totale opper
vlakte is klein. Ze liggen laag ten opzichte van het grondwater. De pro
fielkenmerken komen grotendeels, overeen met die in de roestarme A/Cgronden. Het belangrijkste visue'ïb verschil is, dat de gleygronden meest
al vanaf de bovengrond roest hebben, terwijl de roestarme A/C-grnnden
geen of alleen in de ondergrond roest hebben. Bij de gleygronden is de
C-horizont bleekgrijs in tegenstelling tot de zwak bruine of bruinachti
ge tot vuilgrijze ondergrond van de roestloze A/C-gronden.
De landbouwkundige eigenschappen zijn gunstig. Door het jaren
lange gebruik als cultuurgrond is het verschil in landbouwkundige waar
dering tussen de gleygronden enerzijds en de roestarme A/C-gronden en
de humuspodzolen anderzijds voor een deel genivelleerd. Vaak echter is
het c/N-quotiönt en de zuurgraad van de bovengrond in de gleygronden
nog gunstiger.
k . 2 . 6 De_oude bouwlandgronden.

Deze oudste cultuurgronden komen voor rondom de dorpen en an
dere oude bewoningskernen. De hoekige begrenzing is te verklaren door
de kunstmatige ontstaanswijze ten gevolge van ophoging. Ze liggen mid
delhoog tot hoog ten opzichte van het grondwater. De typische profiel
kenmerken voor een oud bouwland zijn:

- 22 a. humushuudend dek dikker dan 50 cm en
b. grondwaterinvloed steeds dieper dan 14-0 cm.
Onder het humushoudende dek komt meestal een humusijzerpodzol,
soms een humuspodzol voor, maar dit is niet afzonderlijk op de bodemkaarten onderscheiden.
Als gevolg van de ontstaanswijze hebben de oude bouwlanden re
delijk gunstige landbouwkundige eigenschappen. Het opgebrachte dek is
dik en van goede kwaliteit. Storende lagen voor de waterbeweging komen
niet voor. De hoog gelegen profielen, waarin de grondwaterinvloed niet tot
aan het humushoudende dek reikt, de z.g. vacuumprofielen, zijn droogtegevoelig.
k . 2 . 7 De__oude graslandgronden.

Deze komen evenals de gleygronden in de beekdalen voor en slui
ten dikwijls aan op de oude bouwlanden. Ook hier is als gevolg van hun
ontstaanswijze de begrenzing hoekig. Ze liggen alle laag ten opzichte
van het grondwater.
De belangrijkste profielkenmerken zijn:
a. humushoudend dek dikker dan 50 cm en
b. grondwater invloed steeds binnen 1+0 cm.
Het humushoudende dek rust meestal op een roestig A/C-profiel
• ook wel op een roestarm A/C-profiel of een humuspodzol. De oorspronke
lijke A-horizont is soms venig geweest. Plaatselijk komen in de onder
grond lutumrijke lagen voor.
Het humushoudende dek Is meestal lutumhoudend. Dit is het ge
volg van ophoging met lutumhoudend materiaal uit de beekdalen, die regel
matig overstroomden.
De landbouwkundige eigenschappen zijn goed. De dikke humushou
dende bovenlaag bevat humus van een goede kwaliteit. De profielen zijn
niet droogtegevoelig.
i)-. 2.8 De_stui f z andgronden.
Door verstuiving zijn plaatselijk de bovenste lagen van hoog
(droog) gelegen humus- of humusijzerpodzolen verdwenen, terwijl dit
stuifzand elders profielen heeft overstoven.
Ze zijn hoog gelegen en weinig of niet begroeid geweest. De
afwezigheid van een vegetatie is naast de droge ligging meestal oorzaak
van de verstuiving. Soms is de vegetatie door de mens vernietigd (plag
gen steken, beweiding, etc.), zodat de stuifzanden gedeeltelijk onder
invloed van de factor mens zijn ontstaan.
Het stuifzanddek heeft een wisselende dikte. In verband met de
kaartschaal was het niet mogelijk en overigens landbouwkundig ook niet
belangrijk om hierin een onderverdeling naar dikte aan te geven. Het
stuifzand is daarom als een complex van dun en dik stuifzand op kaart
gebracht. Profielontwikkeling heeft in het stuifzand weinig of niet
plaatsgehad ., omdat deze gronden te jong zijn.
4.2.9 De_bœkkle igronden^
Plaatselijk komen in het dal van de Groote Beerze lutumrijke
gronden voor. Door de regelmatige overstromingen van deze waterloop is
in de laagste gedeelten (kommen) lutumrijke beekklei afgezet.
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zichte van het grondwater en zijn dientengevolge nat. Zonder een zeer
goede ontwatering zijn ze van weinig landbouwkundig belang. In de meeste
gevallen komt op deze gronden wat houtopslag of zeer slecht grasland
voor.
Om kaarttechnische redenen is geen onderscheid gemaakt naar de
dikte van het beekkleidek en de aard van de ondergrond, zodat deze bodemgroep als een complex op de bodemkaart staat aangegeven.
^.2.10 De^eengrondem
In de beekdalen komen plaatselijk langgerekte slenken voor,
waarin veengroei heeft plaatsgehad.
De veenlaag in deze veengronden is per definitie steeds dikker
dan I4-O cm. Ook hier is geen onderverdeling naar dikte gemaakt en geeft
de bodemkaart een complex aan. Plaatselijk zijn kleine oppervlakten bezand. Het veen is moeilijk te determineren, maar afgaande op de grote
hoeveelheid hout, die erin wordt aangetroffen, zal het voornamelijk uit
eutroof broekveen bestaan. Daar waar het veen niet bezand is, zijn de
bovenste profiellagen sterk veraard.
De veengrpnden liggen zeer laag en zijn derhalve nat. De land;bouwkundige waarde is gering.
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Dikte van de bovenlaag^
3)
Profielbenaming '

Textuur*^ in de bovenste 30 cm

van het profie

cH4

cY4

E4

zwak en sterk lemig-, matig fijn zand
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m

1 p = 1 mu - 1 micron = 1/1000 mm
Lutumfractie = deeltjes met diameter < 2 p

beekklei met humeuze tot venige bovengrond

VEENGRONDEN
feroeicveen, met een sterk indikte wisselend
lutumhoudend tot iutumrijk
dek, al of niet bezand

Lutumklassen

Lutumgehalte

lutumhoudend

5 - 8%

Iutumrijk
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Leemk lasse

Aangegeven per kaartvlak

leemarm

belangrijkste wegen

Leemgehalte

zand

zwak lemig zand
ninder dan 40 cm

veen of venig materiaal in de bovengrond
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Ligging van het terrein
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=

bovenste 5 à 30 cm van het profiel
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=

Al-horizont van het profiel

Stuifzand

=

Humuspodzol =

•"

2* %

humeus

venig

2)

(gg)

Gehalte aan organische stof

meer dan 40 cm stuifzand gerekend vanaf het mdaiveid
met duidelijke humuspodzol-B-horizont

Humusijzerpodzol = met min of meer duidelijke humusijzerpodzol-B-horizont
A/C roestarm=
A/C roestig

=

zonder of met zwakke humuspodzol-B-horizont, geen duidelijke roest
vlekken ondieper dan 35 cm - mv.
zonder humuspodzol-B-horizont en met duidelijke roestvlekken
ondieper dan 35 cm - mv.

Oud bou^v-en grasland
4)

=

opgebracht humushoudend zanddek dikker dap 50 cm

Grondwaterinvloed = reductie- en/of

roestvlekken in het profiel ontstaan onder

invloed van grondwater (ongeveer overeenkomend met de
bovenzijde

van de

capillaire zone).
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- 24 5. DE LEGENDA VAN DE BODEMKUHDIGE OVERZICHTSKAART, SCHAAL 1 :25.OOP
(bijlage"TT
5.1 Opzet van de legenda.
Bij de opzet van de legenda, voor de bodemkaart is rekening ge
houden met het schema voor bodemclassificatie en de legenda voor de
kaartbladenkartering, schaal 1 :50.000, zoals die bij de Stichting voor
Bodemkartering ontwikkeld en in gebruik zijl• Dezelfde criteria, die in
genoemde legenda gehanteerd worden zijn ook in dit gebied gebruikt.
Daarnaast is echter een verdere detaillering toegepast. Dit was
mogelijk in verband met de grotere boringsdichtheid en de gebruikte
kaartschaal 1 :25.000. Verder hebben de gemaakte onderscheidingen op de
bodemkaart alle een meer of minder sterke landbouwkundige betekenis en
zijn vanzelfsprekend bodemkundig van belang.
De kaarteenheden moeten enerzijds dus een landbouwkundige er/of
bodemkundige betekenis hebben, anderzijds moeten het zoveel mogelijk
landschappelijke eenheden zijn, omdat het alleen dan bij de gebruikte
kaartschaal en het daarbij behorende, betrekkelijk gering aantal borin
gen mogelijk is grenzen in het veld te trekken. De volgorde van indeling
op de legenda behoeft niet te betekenen, dat deze volgorde tevens de
landbouwkundige belangrijkheid weergeeft.
5.2 De legenda (afb. k).
De onderscheiden hoofdbodemgroepen zijn:
Zandgronden (I)
Stuifzandgronden )
Beekkleigronden ) (Overige onderscheidingen II)
Veengronden
)
De stuifzandgronden, die bij de overige onderscheidingen staan
aangegeven, behoren in feite tot de zandgronden en worden ook daarbij
besproken. Daar deze bodemgroep echter als een complex van dun en dik
stuifzand, is weergegeven, is ze onder de overige onderscheidingen opge
nomen, die alle complexen zijn.
Om kaarttechnische redenen en niet vanwege hun geringe beteke
nis, zijn enkele profielkenmerken met een toevoeging aangegeven.
De vergraven gronden zijn zo nauwkeurig mogelijk in vlakken als
toevoeging weergegeven.
Verder komen nog een aantal algemene onderscheidingen voor, zo
als bebouwing, water en moeras en de belangrijkste wegen.
De vergraven gronden en de e„lgemene onderscheidingen zijn be
halve op de bodemkaart, ook op de beide overige bijlagen aangegeven.
5.2.1 Zandgronden £n stuifzandgronden.
Definitie ; Gronden met een humusarme of humeuze tot humusrijke bovengrond,
die minder dan 8% lutum bevatten. Deze hoofdbodemgroep omvat
vrijwel het gehele gebied.
Bij de verdere onderverdeling is gelet op de volgende kenmer
ken:
humusklasse van de bovengrond
dikte van de humushoudende bovenlaag
aard van de profielontwikkeling (profielbenaming)
textuur (leemgehalte en zandgrofheid)
hoogteligging ten opzichte van het grondwater

Humusklasse van de bovengrond..
Hierin is een tweedeling gemaakt :
humus arm » minder dan 2i$> humus
hurneus tot humusrijk = 2-| - 15% humus
Een venige of veenbovengrond is met de toevoeging (v) aangegeven,
venig 15 - 22$ humus
veen meer dan 22% humus.
Dikte van de humushoudende bovenlaag.
In
dun
=
matig dik =
dik
=

de zandgronden zijn drie dikteklassen onderscheiden:
minder dan 30 cm
50 - 50 cm
meer dan 50 cm

Aard van de profielontwikkeling (profielbenaming).
Naar de aard van de profielontwikkeling zijn op de bodemkaart
onders cheiden:
humuspodzol
humusijzerpodzol
roestarme A/C
roestige A/C
oud bouwland
oud grasland
In de dik humushoudende oude bouw- en graslanden is het even
tueel aanwezige bodemprofiel onder de humushoudende bovenlaag niet meer
aangegeven, aangezien dit in deze gronden landbouwkundig van weinig of
geen belang meer is. Ook onder het stuifzand is de profielontwikkeling
om dezelfde redenen niet meer onderscheiden.
Textuur (leemgehalte en zandgrofheid).
De in de zandgronden aangegeven textuur heeft betrekking op de
bovenste 30 cm van het profiel. Sterk afwijkende texturen in de onder
grond zijn met een toevoeging (h en 11) aangegeven.
Leernklasse van de bovengrond.
Naar lemigheid is ingedeeld in
zandgronden leemarm zijn.Klasse 4vormt een
sterk (17i~32i^) lemig.
leernklasse
leemgehalte
leemarm zand
<10 %
zwak en sterk lemig zand
10 -3?a/o
sterk lemig zand
17è_32-g$

twee klassen, terwijl de stuifcomplex van zwak (10-17W°) en

(code 4)
(code 5)

Grofheid van het.zand.
In de korrelgrootteverdeling van het zand komt weinig variatie
voor. Het is overwegend matig fijn zand met een mediaan M50 van 150-210 mu.
Het met de toevoeging (h) aangegeven hoogterraszand in de ondergrond is
matig grof: M50 = 210-420 mu.
In dit gebied zijn praktisch alle dik humushoudende oude bouw
en graslandgronden evenals de gronden in de beekdalen sterk lemig. Bij
de overige bodemtypen ligt de lemigheid veelal complex en treft men zwak
lemige profielen naast sterk lemige aan.

- 26 De meeste zwak lemige gronden vindt men in de jonge ontginnin
gen langs de zuid- en de noordrand. In het middengedeelte daarentegen
liggen plaatselijk met name rordomBladel-Bosch, profielen met een leemgehalte van meer dan 32%fo, dit is niet op de bodemkaart aangegeven. De
stuifzandgronden zijn leemarm.
De aangegeven textuur op de bodemkaart heeft zoals reeds werd
opgemerkt geen betrekking op de ondergrond. Binnen 2+0 cm verandert het
leemgehalte alleen op die plaatsen, waar het hoogterras zeer ondiep in
het profiel voorkomt. Naarmate het hoogterras ondieper in het profiel
voorkomt, neemt ook de zandgrofheid toe.
Waar het hoogterras binnen 80 cm voorkomt is dit op de bodem
kaart per boorpunt met een toevoeging (h) aangegeven.
Boven het hoogterras, dat in de ondergrond al dan niet binnen 120 cm
van het gehele gebied voorkomt, wordt vaak een loessleemlaag aangetrof
fen. Daar waar deze loessleemlaag binnen 80 cm werd aangetroffen, is
dit met de toevoeging (11) per boorpunt weergegeven.
In hoofdstuk 10 zijn de analysedjfers van de genomen grondmon
sters weergegeven en is de korrelgrootte grafisch uitgezet.
Hoogteligging ten opzichte van het grondwater.
Op de bodemkaart is hierin slechts een tweedeling gemaakt. Dit
is uit landbouwkundig oogpunt gezien beslist onvoldoende. Bij de veld
opname zijn dan ook vijf zogenaamde grondwatertrappen onderscheiden.
Van die vijf onderscheiden grondwatertrappen zijn er twee, waar zulks
mogelijk was, nog nader onderverdeeld. Terwille van de leesbaarheid van
de bodemkaart en op verzoek van de opdrachtgever zijn deze landbouwkun
dig belangrijke onderscheidingen niet alle op de bodemkaart weergegeven,
doch op een afzonderlijke kaart, de z.g. grondwatertrappenkaart (bijla
ge 2 en hoofdstuk 6).
Op de bodemkaart komt uitsluitend de grens tussen hoog, middel
hoog en laag voor. De eerste groep gronden heeft grondwaterstanden die
per dan li-O cm beneden maaiveld. Hiertoe behoren de grondwatertrappen VI
en VII. De lage (natte) gronden hebben grondwaterstanden binnen )+0 cm
beneden maaiveld. Hiertoe behoren de grondwatertrappen II, III en V.
Daar in feite de stuifzandgronden tot de zandgronden behoren
is daarin dezelfde onderverdeling gemaakt wat betreft de hoogteligging
ten opzichte van het grondwater.
5.2.2 Beekkleigronden.
Definitie : Gronden, die in de bovengrond meer dan
lutum bevatten.
Deze gronden liggen alle relatief zeer laag ten opzichte van
het grondwater en hebben daardoor doorlopend wateroverlast.
De bovengrond is zeer humeus, vaak venig. In verband met
hun geringe oppervlakte is geen verdere onderverdeling ge
maakt .
5.2.J Veengronden.
Definitie : Gronden met een veenlaag dikker dan lj-0 cm die ondieper dan
. 80 cm begint.
Slechts een zeer gering percentage van de totale oppervlakte
van het gebied wordt door deze bodemgroep ingenomen. Gezien
de geringe oppervlakte is ook hier geen nadere onderverdeling
gemaakt. Plaatselijk zijn de veengronden bezand. Ze liggen al
le relatief zeer laag ten opzichte van het grondwater en heb
ben daardoor regelmatig wateroverlast

- 27 5.2.1t Toevoegingen^
Deze zogenaamde toevoegingen zijn zoals reeds werd opgemerkt
orn kaarttechnîsche redenen gebruikt, omdat de ermee aangeduide onder
scheidingen in verschillende bodemtypen voorkomen. Het gebruik van af
zonderlijke kleuren zou een sterke toename van het aantal typen beteke
nen, waardoor de bodemkaart te druk en daardoor moeilijk leesbaar zou
worden.
Deze toevoegingen kunnen zowel per vlak (afgegrensd met een
onderbroken lijn) als per boorpunt zijn aangegeven.
Per vlak is onderscheiden:
veilige of veenbovengrond (v) (dunner dan 1+0 cm).
Per boring zijn onderscheiden:
matig grof hoogterraszand (h) als het binnen 80 cm werd aangetroffen,
loessleemlaag (11) wanneer deze binnen 80 cm voorkomt.
Alvorens over te gaan tot de bespreking van de onderscheiden
bodemtypen op de bodemkundige overzichtskaart, zal in het volgende
hoofdstuk eerst de grondwatertrappenkaart (bijl. 2) worden beschreven.
Voor de bodemtypen moge worden verwezen naar hoofdstuk J.

- 26 6. DE GRONEWATERTRAPPENKAART, SCHAAL 1:25.000 (bijlage 2).
6.1 Het begrip grondwatertrap.
Zowel bodemkundig als landbouwkundig gezien, is de hoogtelig
ging van de gronden en met name van de zandgronden ten opzichte van het
grondwater belangrijk. Meer dan alle andere factoren bepaalt de diepte
ligging van het grondwater de landbouwkundige waarde van de zandgronden.
Aangezien het vochthoudend vermogen van de meeste zandgronden te gering
is voor een voldoende vochtvoorziening in de groeiperiode, is aanvulling
vanuit het grondwater noodzakelijk.
Ook in de beekklei- en veengronden is de grondwaterstand een
zeer belangrijk gegeven voor de landbouw, maar hier is het vochthoudend
vermogen dikwijls groter en spelen ook andere profieleigenschappen een
grote rol, Vochttekort treedt in deze gronden minder snel op met name
ook door de grotere capillaire opstijging, maar te hoge standen in win
ter en voorjaar kunnen veel schade veroorzaken.
Om bovengenoemde redenen is een grondwatertrappenindeling in
gevoerd. Dit is een klasse van grondwater?'tandverlopen. Elke klasse, die
grondwatertrap (afgekort Gt) genoemd wordt, is gedefinieerd door aan te
geven, binnen welke grenzen de gemiddeld hoogste en de gemiddeld laagste
grondwaterstanden voor die Gt mogen variëren.
Onder deze gemiddeld hoogste en laagste standen resp, G.H.W. en
G.L.W. wordt verstaan de grondwaterstand, die is gemiddeld uit de per
jaar gemeten drie hoogste, respectievelijk laagste grondwaterstanden,
verkregen uit de gegevens van een 1l+-daagse, meerjarige waterstandopname
aan buizen, putten, boorgaten, etc.,
Onderstaande Gt-indeling is gebruikt in het gekarteerde gebied
(zie par. 6.5 en afb. 20),
Gt
G.H.W.
G.L.W.
in cm beneden maaiveld
<20
50- 80
IIa
<20
80-120
lila
0-20
80-120
Illb
20-40
120-200
Va
1+0-80
>120
VI
1+0-60
>120
"Vla
60-80
>120
VTb
>80
>200
Vila
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 duidelijk zijn dat
metingen van zoveel waterstanden over een aantal jaren in de meeste ge
bieden niet voorhanden zijn en ook niet uitvoerbaar in het korte bestek
dat voor de meeste boderakundige onderzoekingen t.b.v. een ruilverkave
ling beschikbaar is.
Derhalve wordt bij de veldopname gebruik gemaakt van de grond
waterverschijnselen, die het op- en neergaande grondwater in de vorm van
roest-, reductie- en blekingsverschijnselen in het profiel achterlaat.
Deze verschaffen de in het gebied ervaren karteerder een belangrijk hulp
middel voor de schatting van genoemde gemiddelde grondwaterstanden. Ook
de aard van de profielontwikkeling (lage of hoge podzol, humusgehalte,
etc.), het bodemgebruik, de landschappelijke ligging, etc, vormen hulp
middelen bij de bepaling van de grondwaterstand. Evenzo de waterstand
in sloten, putten, etc..
Het onderzoek naar het verband tussen de genoemde grondwater
verschijnselen en de werkelijke waterstanden wordt reeds verscheidene
jaren door de Stichting voor Bodemkartering uitgevoerd, maar is nog niet
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Afb. 8 Een regelmatig terugkerend beeld voor de normalisatie
van de Groote Beerze (foto R11).
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Afb.6 Invloed van het zg.Wijstverschijnsel op de gronwaterstanden
buis 21 en 22 liggen ± 200m van elkaar verwijderd, terwijl het
hoogteverschil vrij gering is
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Afb.7 Rvk De Zaligheden
situatiekaart schaal 1.50000 waarop aangegeven de
in 1960 geplaatste waterstandsbuizen
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Aib. 19 Een groot, gedeelte van de oogst ging vaak verloren
ten gevolge van wateroverlast (foto R12).

- 29 voltooid. Er komt daarbij een complex van factoren in het geding, die de
waterbeweging beïnvloeden en waarop in het kader van dit rapport niet
nader kan worden ingegaan.
Ten einde de in het veld geschatte grondwaterverschijnselen te
kunnen toetsen aan werkelijk gemeten waterstanden zijn in dit gebied
reeds in het najaar van ISoO op representatieve plaatsen waterstandbuizen geplaatst, die met nog enkele putten vanaf september '60 t/m juli
'62 iedere veertien dagen zijn opgenomen. Van veertien buizen zijn deze
metingen grafisch weergegeven op de afbeeldingen 5, 6 en 9 "t/m 18. De
afbeeldingen 9 "tot en met 18 geven telkens de .metingen van de waterstan
den weer in twee verschillende profielen met dezelfde grondwatertrap.
Afbeelding 5 geeft in de bovenste grafieken een gedeelte van de cijfers
weer van waterstanden gemeten in buizen voor de normalisatie van de
Groote Beerze en in de onderste grafieken de metingen aan dezelfde buizen na de normalisatie van de Groote Beerze.
.Tijdens het onderzoek in dit gebied bleek, dat de gemiddeld
hoogste grondwaterstand in de hogere (drogere) gronden meestal wat la
ger lag dan de waargenomen grondwaterverschijnselen. Bij de schatting
van de grondwaterstanden is hiermede rekening gehouden. In de drogere
gronden is de gemiddeld hoogste grondwaterstand (G.H.W.) iets lager
vastgesteld dan de hoogste (duidelijke) grondwaterverschijnselen.
Behalve als controle op de G.H.W.-schattingen zijn de waterstandmetingen tevens gebruikt om enig inzicht te verkrijgen omtrent de
G.L.W. en daarmee in de fluctuatie van het grondwater in de verschil
lende gronden.
Uit alle metingen blijkt dat de fluctuatie kleiner is dan in de zandgron
den, gezien de ervaring in soortgelijke gebieden elders,in het algemeen
verwacht wordt. Dit is in eerste instantie te wijten aan de zeer regenrijke zomer van 1961, waardoor de gemiddeld laagste standen niet werden
bereikt, maar de grote ondergrondse watertoevoer door het grovere hoogterraszand, dat overal in de ondergrond voorkomt speelt hierin ook zeer
zeker een grote rol.
Als gevolg van een breuk (zie hfdst, 2 ) ligt er ten noorden
en ten zuiden van Hapert een dik dekzandpakket tegen het hoogterras
(zone van Sterksel).
Doordat het water zich in dit grovere hoogterraszand veel ge
makkelijker en sneller kan verplaatsen dan in het matig fijne dekzand,
vindt men in de omgeving van deze haarscherpe overgang door de voortdu
rende ondergrondse watertoevoer een opstuwing van het grondwater (z.g,
Wijstverschijnsel). Dit is zeer opvallend, temeer omdat hier in een ter
rein zonder grote hoogteverschillen zeer natte gronden naast extreem
droge gronden liggen (afb. 6).
Zoals reeds eerder is opgemerkt (5.2.1) hebben de lage gronden
hun gemiddeld hoogste grondwaterstand (G.H.W.) steeds binnen 1+0 cm. De
hoge en middelhoge gronden hebben hun grondwaterstanden steeds dieper
dan lj-0 cm. De vrij sterke helling van het hoogterras (van zuidwest naar
noordoost), de vrij grote hoeveelheid water die vanuit België onder
gronds wordt aangevoerd en de zeer gebrekkige afwatering in de hogere
gronden zijn er de oorzaak van, dat 's winters na zeer regenrijke peri
oden in de middelhoge gronden met name die op Gt Vla soms gedurende en
kele dagen een waterstand te meten is, die aanmerkelijk hoger is dan de
op de kaart aangegeven gemiddeld hoogste grondwaterstand (zie buis 5 op
afb. 13).

- 30 6.2 De legenda (afb. 20).
Evenals bij de legendaopzet voor de bodemkaart (bijl. 1) is ook
die voor de grondwatertrappenkaart aangepast aan de gebruikte indeling
voor de kaartbladenkartering van Nederland, schaal 1:50.000. Bij deze
laatste worden in totaal zeven grondwatertrappen (I t/ra VTI) onderschei
den, waarvan de G.H.W. en G.L.W. in de legenda (afb, 20) zijn aangege
ven.
Voor het meer gedetailleerd onderzoek in dit gebied was deze
indeling enerzijds te globaal en zijn enkele grondwatertrappen verder
onderverdeeld en/of zijn de G.H.W.-en/of G.L.M.-grenzen nauwkeuriger
aangegeven. Anderzijds komen de landelijke grondwatertrappen I en IV
in dit gebied niet voor, zoals ook uit de legenda blijkt. Wanneer een in
dit gebied onderscheiden grondwatertrap, wat zijn G.H.W.-en/of G.L.W.grenzen betreft, afwijkt van de landelijke Gt, is dit in de code aangege
ven met a of a en b, al naar gelang de afwijking alleen een nadere pre
cisering van de G.H.W.- er/of G.L.W.-grenzen betreft (b.v. IIa) of een
opsplitsing in twee afzonderlijke Gt's (b.v. lila en Illb). De landelijke
Gt VI is zelfs in drie subklassen onderverdeeld, namelijk VI, Vla en
VIb, omdat slechts in een gedeelte der gronden op deze Gt de G.II.W.grenzen (k0-60 cm en 60-80 cm) nauwkeurig aangegeven konden worden. De
G.L.W, is in alle drie subklassen dezelfde (dieper dan 120 cm).
Vanzelfsprekend is bij de baren beschreven nadere precisering
of opsplitsing dor landelijke Gt-klassen behalve met de afgrnnsbaarheid
in het terrein, ook sterk rekening gehouden met de landbouwkundige bete
kenis der aangegeven grondwaterstandgrenzen.
Vanwege dit laatste liggen de grondwaterstandgrenzen in de la
gere gronden nauwer dan in de hogere. De landbouwkundige waarde en ge
bruiksmogelijkheden worden in de lagere gronden namelijk veel sterker
beïnvloed door een klein verschil in hoogteligging t.o.v. het grondwater
dan in de hogere gronden.
De legenda van de grondwatertrappenkaart (afb. 20) is grafisch
weergegeven, waardoor van elke Gt-klasse de fluctuatie van het grondwa
ter binnen die klasse kan worden afgelezen.
De grote betekenis die de hoogteligging der gronden t.o.v. het
grondwater voor hun landbouwkundige waarde en gebruiksmogelijkheden heeft,
werd in het voorgaande beklemtoond. Eveneens werd reeds (o.a. par. 5*2.1)
opgemerkt, dat om kaarttechnische redenen (o.a. leesbaarheid) de Gt-grenzen niet alle op de bodemkaart kunnen worden weergegeven. Op de bodemkaart is volstaan met de belangrijkste grens namelijk tussen lage gronden
enerzijds (Gt IIa, lila, Illb en Va) en de hoge + middelhoge gronden an
derzijds (Gt VI, Vla, VIb en Vila).
Ten einde de bruikbaarheid van de grondwatertrappenkaart te ver
groten en tevens duidelijk te laten uitkomen, dat deze met de bodemkaart
een eenheid vormt, wat betreft de landbouwkundige interpretatie der onder
scheiden bodemtypen, zijn op deze grondwatertrappenkaart als onderdruk
tevens de bodemgrenzen en symbolen opgenomen. Van ieder bodemtype is dus
de erbij behorende Gt('s) af te lezen.
6.3 Korte beschrijving van de grondwatertrappenkaart.
Grondw^,tertrap_IIa_(G.H.W._<_20 çm_en G,L.W._50 _- 80 cm)^
Grondwatertrap IIa komt voornamelijk voor langs de zuidgrens
van het gebied in het dal van de Run. Deze grondwatertrap heeft slechts
een geringe verbreiding en komt meestal voor in veengronden of moerassen.
Deze zijn te nat voor enige vorm van landbouwkundig gebruik.

- 31 Grondvratertrap_IIIa

5 20_em enJj^L^L 80_-_120_cm)_;_

Gronden gelegen op deze grondwatertrap komen voor in het dal
van de Groote Beerze ten noorden van Hapert en in dat van de Kleine
Beerze ten noorden van Vessem. Verspreid door het gebied verder nog
kleine oppervlakten. Deze gronden, veelal beekklei- of veengronden,
zijn in het algemeen te nat in voorjaar en herfst met als gevolg ver
trapping van de zode. Ze zijn derhalve matig, soms zelfs weinig ge
schikt voor grasland en ongeschikt voor bouwland.
Een goede waterbeheersing maakt deze gronden echter geschikt voor gras
land.
Grordv/atertrap_IIIb lG0 - 20_cm enjï80_-_120_cm) _j_
In de verschillende door het gebied verspreide beekdalen wordt
deze grondwatertrap aangetroffen. Behalve oude graslandgronden en roes
tige A/c-gronden treft men ook roestarme A/C- en podzolgronden aan.
Al deze gronden zijn geschikt voor grasland, alleen soms laat in het
voorjaar.
Bij goede waterbeheersing kunnen tevens zomergewassen verbouwd worden.
Grondwatertrap_Va j[GJML 20_-J+0 cm_en G.L.W._120_-_200_cm)_;_
De grootste oppervlakte lage gronden ligt op grondwatertrap
Va, o.a. grote oppervlakten langs de beide Beerzen, op de Knegselse kei
en rondcm Schadewijk, Naast dik humeuze gronden zijn het roestarme A/Cen podzolgronden. Het areaal roestige A/C-gronden is echter klein. De
gronden met deze grondwatertrap zijn zowel voor bouwland als voor gras
land geschikt. Ze bieden de grootste mogelijkheden voor de landbouw mits
de humushuudende bovenlaag niet te dun is.
Grondwate rtrap_VI XG^H/W^ j£0_-_80 £m_en G.L.W ._>_120_cm)_;_
In de jonge ontginningen op de Heieinden, Knegselse hei, rondom
Groot Ternooyen en in de dik humeuze gronden ten noorden van Duizel lig
gen aanzienlijke oppervlakten van deze grondwatertrap. Verder verspreid
door het gebied. Het zijn humus- en humusijzerpodzolgronden met dun en
matig dik humushoudende bovenlagen en dik humushoudende oude bouwlanden.
De gronden zijn geschikt voor bouwland. Vooral de matig dikke en dikke
humushoudende zijn goed geschikt voor bouwland, omdat in deze profielen
gedurende een gedeelte van het jaar het grondwater tot in het humushou
dende dek reikt. Hierdoor krijgt het gewas nog wateraanvulling uit het
grondwater en is niet geheel aangewezen op het hangwater en de neerslag.
De dun humushoudende jonge ontginningen op deze grondwatertrap zijn
minder geschikt voor grasland vanwege de sterke zomerdepressie. De ma
tig dik en dik humushoudende gronden daarentegen zijn overwegend matig
geschikt voor grasland.
Grordwatertrap_VIa_(G.H.W.__i4-2 Z
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Deze grondwatertrap komt in vrij grote oppervlakten voor ten
noorden van Netersel, rondom Heuvel en ten zuiden van Eersel, Verder
kleine oppervlakten verspreid door het gebied.
Naast humuspodzolgronden omvat deze klasse dik humushoudende gronden.
Deze gronden zijn goed geschikt voor bouwland en matig tot goed geschikt
voor grasland. Vooral op de oude bouwlandgrnnden is met succes wissel
bouw toe te passen. De dun humushoudende profielen zijn slechts matig ge
schikt voor grasland vanwege hun droogtegevoeligheid.

- 32 Grorüwatertrap_yib_(G.H.W._60 ^ 80_cm ^n^G^LjW^ > J_20 cm)_.
Deze grondwatertrap heeft geen grote verbreiding. Ze ligt in
kleine oppervlakten verspreid door het gebied en omvat naast dik humushoudende gronden, podzolgronden.
De gronden zijn matig tot goed geschikt voor bouwland. De oude bouwlan
den zijn goed geschikt omdat het dikke humushoudende dek een gedeelte
van het jaar aansluiting heeft aan het grondwater. De dun humushoudende
gronden vertonen zomerdepressies vanwege het vochttekort.
Voor grasland zijn de gronden op deze grondwc.tertrap matig tot weinig
geschikt.
Grondwatertrap_VIIa

> â°_ci2

> £00 cm)_.

Grondwatertrap Vila komt in grote oppervlakten voor ten zuiden
en ten noorden van Steensel, rondom Knegsel, op de dekzandrug tussen
Hapert en Casteren, rondom Blade1 en Vessem en verder in oppervlakten
van sterk wisselende grootte verspreid door het gebied.
De grootste oppervlakte wordt ingenomen door de oude bouwlandgronden,
maar daarnaast komen aanzienlijke oppervlakten humusarme en podzolgron
den voor.
Door de hoge ligging boven het grondwater zijn de gewassen geheel aange
wezen op het vocht dat in het profiel kan worden vastgehouden en op de
neerslag.
De gronden met een matig dik of dik humushoudend dek zijn goed geschikt
voor bouwland.
De profielen met een dun humushoudend dek of de humusarme gronden zijn
zeer droogtegevoelig en matig tot weinig geschikt voor bouwland.
Alle gronden op deze grondwatertrap zijn weinig geschikt voor grasland.

Afb. 21. Schematische profielbeschrijvingen van de bodemtypen
aH^j aXk, Hl+ en Yb.
Bodemtype alft
0
zwartgrijs humusarm
zwak lemig zand
roodbruin humusarm
zwak lemig zand

A
B

Bodemtype aY)+
0
grijsbruin humusarm
zwak lemig zand
30
geel humusarm zwak
lemig zand

geel zwak lemig zand
70
grijsgeel niet tot
zwak lemig zand

grijsgeel zwak lemig
zand
grijswit niet tot
zwak lemig zand

120

Bodemtype H^
0
bruinzwart matig humeus j A
zwak lemig zand
bruin humusarm zwak
lemig zand
grijsgeel iets roestig
zwak lemig zand

Bodemtype Yk
0 ;
zwartbruin matig hui-neus
zwak lemig zand
25
bruingeel humusarm
zwak lemig zand
65

bleekgrijs niet lemig
zand. (grof zand houdend)
120 -

90
120

geel zwak lemig zand
grijsgeel niet lemig
zand (grof zand houdend)

- 33 7. DE BODEMTYPEN OF DE BQDEMKUNDIGE OVERZICHTSKAART, SCHAAL 1 :25.000
MET OMSCHRIJVING, VERBREIDING, GRONDWATERTRAPPEN, BELANGRIJKSTE
PROFIELKENMERKEN, BIJZONDERHEDEN EN LANDBOUWKUNDIGE GESCHIKTHEID
('bijlage 1).
7.1 Zandgronden.
Bodemtype aff4 î Hoge_en midd£lhoge_hj^usarme_hiMuspodzolgronden in_zwak
,
£terk lemig matig fijn_zand.
Verbreiding £n_grondwatertrappen_j_
Dit type dat maar een geringe oppervlakte beslaat wordt aange
troffen in het uiterste noorden en ten zuiden van Steensel, op de grondwatertrappen VT en Vila.
Belangrijkste profielkenmerken_(afb. 21).
Het humusgehalte van de bovengrond bedraagt minder dan 2^$.
De podzol is steeds duidelijk ontwikkeld en heeft een roodbruine tot
bruine B-horizont die ongeveer 1 à 2fo humus bevat. De ondergrond is
veelal geel van kleur. De overgang van B-horizont naar C-ondergrond is
vrij scherp. Soms komen in de C-ondergrond inspoelingsbanden van humus
(fibers) voor.
Het leeragehalte varieert van 14 tot 20%.
Bijzonderheden^
Het humusarme dek bevat soms wat stuifzand en is dan. meestal
niet lemig.
Geschiktheid^
Door hun grote droogtegevoeligheid landbouwkundig van weinig
belang.
Geschiktheidsklasse; 01.
Bodemtype aYi+ : Hoge_en middelhoge_h^usc^me_humusiJzerpodzolgronden_in
£w^_",:£"i:'_sie£k;_lemi.g_mati.g_fijn zand^
Verbreiding £n_grondwatertrappen.
De grootste oppervlakte van dit type ligt ten noorden van
Steensel. Kleinere oppervlakten bevinden zich ten zuiden van Steensel,
ten oosten van Eersel, op de Boevenheuvel, de Bokshei, ten zuiden van
Bladel, in het oude bouwlandcomplex tussen Hoogeloon en Hapert, ten
zuiden van Netersel en ten oosten van Vessem. Overwegend op grondwat©rtrap Vila, kleinere oppervlakten op grondwatertrap VT.
Belangrijkste £rofieJiehmerken_(afb. 21).
Het humusgehalte van de bovengrond is minder dan 2-|^. De humusijzerpodzol of restant ervan is .vaak maar zwak ontwikkeld. De kleur van
de B-horizont is geelbruin tot geel, naar beneden overgaand in grijsgeel
tot grijswit. Hoogterraszand wordt slechts sporadisch aangetroffen bin
nen 80 cm (toevoeging h). Het leemgehalte ligt tussen 15 en 2,Ofo.
Bijzonderheden^

m

Plaatselijk wat stuifzandinvloed in de bovengrond, waardoor het
leemgehalte soms daalt tot beneden 10%.

- 54 Gë^chikthëicU
Landbouwkundig van weinig belang vanwege hun droogtegevoelig
heid. Geschiktheidsklasse : 01. Voor bosbouw beter geschikt dan type al#+.
Bodemtype Hfa- *• Hoge_en middel^oge_humus£odzolgronden met een overwegend__
dun h^neuze bovenlaag i.n_zwak tot sterk lemig matig £i jn_
zandj;_
Verbreiding £n_grotówatertra£pen1
Dit type komt zeer verspreid door het gebied voor. De grootste
oppervlakten liggen ir. de jonge ontginningen, met name op de Knegselse
hei , tussen Duizel en Hapert., ten zuiden van Groot Terhooyen, in het
boscomplex ten oosten van Dalem, in de ontginningen en boseomplexen
noordelijk van de dorpen Netersel, Casteren en Hoogeloon en ten noord
oosten van Vessem. Grondwatertrappen VI, Vla, VTb en Vila.
Belangrijkste profielkenmerken_(afb. 21).
Het humeuze dek, dat 10 à 25 cm dik is, heeft een humusgehalte
van 3 à 6fó. De humuspodzol is steeds duidelijk ontwikkeld. De kleur van
de humus-B is roodbruin tot bruin; het humusgehalte 1 à 2^. De overgang
van B- naar C-horizont is meestal vrij scherp. In de C-ondergrond soms
humusfibers.
Speciaal in de zuidelijke helft van het gebied komt het hoogterraszand
vrij ondiep voor (toevoeging ^.Plaatselijk loesslee m lagen tarnen
cm (tœroagirg
11). Het leemgehalte van het profiel bedraagt 15 à 25%. Daar waar het
hoogterraszand binnen 50 cm begint, ligt dit leemgehalte aanmerkelijk
lager, + 10%.
Bijzonderheden^
In de jonge ontginningen is de B-horizont vaak geheel of ge
deeltelijk in de bouwvoor opgenomen. Het humusgehalte van de bovengrond
kan in deze gronden op korte afstand sterk wisselen evenals de dikte van
het humeuze dek.
De C-ondergrond is meestal ijzerhoudend, soms zelfs sterk roestig.
Geschiktheid^
De gronden op grondwatertrap Vila vallen voor wat hun geschikt
heid betreft in klasse B2; die op de grondwatertrappen VI, Vla en VIb
in de geschiktheidsklasse BG^ (zie afb. 27).
Bodemtype Y^t-ï H°^e_e£ m±dlciel±ioge hiMU£ijz£rpodzolgroMen met een over^
we£ei}^_dun_hmeuze_bovenlaag_in zwak_t£t_sterk_lemig_matig fijn_zand.
Verbreiding en_grondwatertrappen_;_
In vrij grote oppervlakten ten noorden en westen van Knegsel,
ten zuiden van Sneidershoek en ten zuiden van Steensel. Verder kleinere
oppervlakten op de Boevenheuvel, Bokshei, ten noorden van de Diepreitsche waterloop, ten zuidoosten van Dalem, op Groot Terhooyen, ten zui
den van Blade1, ten noorden van Hapert, ten noorden van Hoogeloon en ten
zuiden van Netersel. Grondwatertrappen VI en Vila.

Afb. 22. Schematische profielbeschrijvingen van de bodemtypen
cH4, cY4, cH5 en cY5.
Bodemtype ctlU
0

ij-0
bO

100
120

Bodemtype cH5
0

grijszwart matig humeus
zwak lemig zand

A

bruin humusara zwak
lemig zand

B

geelbruin zwak lemig
zand

C

bo

60
80

roodbruin humusarm
sterk lemig zand
bruingeel sterk lemig
zand
grijsgeel zwak tot
sterk lemig zand

grijs niet lemig zand
(grofzandig)

120

Bodemtype cYU
0 ,
; zwartgrijs matig humeus
zwak lemig zand

bruinzwart matig humeus
sterk lemig zand

Bodemtype cY5
0 .
zwartgrijs matig humeus
sterk lemig zand

A

1*0

^0
bruingeel humusarm
zwak lemig zand

B

geel zwak lemig zand

B+G

bruingeel humusarm
sterk lemig zand

8o
100
120

grijsgeel niet lemi£
zand

:c

geel sterk lemig zand
100
120

grijsgeel zwak tot
sterk lemig zand

\

- 35 Belangrijkste pr£f ie Ike rimer ken (afb. 21).
Het 10 à 25 cm dikke humushoudende dek heeft een humusgehalte
van + b%. Hieronder meestal een sterk ontwikkelde B-horizont, die bruin
tot geelbruin van kleur is. De overgang naar de grijsgele C-horizont
verloopt geleidelijk. Plaatselijk komt hoogterraszand voor binnen 80 cm
(toevoeging h). Het leerngehalte bedraagt 15 à 25$.
Bijzoïtàerheden^
Plaatselijk profielen met zeer sterk lemige B-horizonten.
Ges.chikthe id^
Op grondwatertrap Vila geschiktheidsklasse B2; op grondwatertrap VT BG^ (zie afb. 27).
Bodemtype cHU : Hoge_en middeI^oge_humuspodzolgrond.en met een overwegend
2aiig dik humeuz£ bovenlaag in_zwaJc tot sterk lemig ma
tig fij.n_zard.
Verbreiding en_groMwatertrapperu
De totale oppervlakte is niet groot. Ze liggen voornamelijk in
het zuiden,tussen of langs randen van dik humeuze gronden (oude bouwlan
den), meestal op de overgang naar jonge ontginningen. Ten noorden van
Hoogeloon en ten zuiden van Vessem komt dit type eveneens voor. Het
overgrote deel van dit type ligt op de grondwatertrappen VI, Vla en VIb.
Een kleiner gedeelte op grondwatertrap Vila.
Belangrijkste profielkenmerken (afb. 22).
Het humushoudende dek is overwegend J0 à 50 cm dik, het humus
gehalte U à 6%. Hieronder een sterk ontwikkelde B-horizont met een rood
bruine tot bruine kleur en een humusgehalte van 1 à 2^. De overgang van
B- naar de C-horizont is vrij scherp. In de C-ondergrond soms humusfi
bers. Plaatselijk wordt hoogterraszand aangetroffen binnen 80 cm (toe
voeging h) .
Het leerngehalte ligt tussen 15 en 22$.
Bijzonderheden^
horizont.

De laagste varianten van dit type hebben vaak roest in de C-

Geschiktheid^
Op grondwatertrap VI, Vla of VIb klasse BG4; op grondwatertrap
VTIa geschiktheidsklasse B1 (zie afb. 27).
Bodemtype cH5 : Hoge_en njiddelhoge_hi™us£odz£lgrorden met een £verwe£end.
matig dik humeuze bovenlaag in_sie£k_lemig_mati.g_fijn zaxid
Verbreiding e^grondwatertrappen^
De totale oppervlakte is maar klein. Evenals het bodemtype cHU
ook gelegen tussen of langs de randen van de dik humeuze gronden, spe
ciaal in het lemiger middengedeelte van het gebied, meestal op de over
gang naar de jonge ontginningen. Grondwatertrappen VI, Vla, VIb en Vila.

- 36 Belangrijkste £rofiel^erraerken_i(afb. 22).
Het humushuudende dek is overwegend 30 k 50 cm dik, met een
humusgehalte van ij- à Sfo. De B-horizont is steeds duidelijk ontwikkeld,
roodbruin tot bruin van kleur en bevat circa 1 à 2ïfo humus. De overgang
van B- naar C-horizont is vrij scherp. In de C~ondergrond soms humusfibers. Plaatselijk hoogterraszand binnen 80 cm (toevoeging h). Het
leemgehalte ligt altijd boven 20^.
Bijzonderheden^
De laagst gelegen profielen (Gt Vla) hebben soms roest in de
C-horizont.
Ges chi kthe icL_
De gedeelten op Gt VI, Vla of VIb vallen in BGUj die op grond
watertrap Vila in geschiktheidsklasse BT (aie afb. 27).
Bodemtype cY*f : Hoge__en middelhoge_h™us^jzerpod£oI.grond_en_m£t_een_over^e^e^^^tig^d^k_humetize_bovenlaag_in £wak_tot_sterk_lemig matig fij^zand.
Verbreiding e^grondwatertrappen^
De grootste oppervlakten liggen rondom Vessem en ten zuiden
van Bladel. Verder nog een paar kleine stukjes op de Bokshei. Deze
gronden liggen meestal tussen de oude bouwlanden. Grondwatertrappen VI
en Vila.
Belangrijkste

ofielkermerken (afb. 22).

Het humushoudende dek is 30 à 50 cm dik, het humusgehalte 3 à.
5%. Onder het humeuze dek bevindt zich een sterk ontwikkelde B-horizont
met een bruine tot geelbruine kleur.
De overgang van B- naar C-horizont is geleidelijk; de C-ondergrond is
grijsgeel gekleurd. Hoogterraszand komt plaatselijk voor binnen 80 cm
(toevoeging h) . Het leemgehalte ligt tussen 15 en 25$>.
Bijzonderheden^
Plaatselijk profielen met een zeer sterk lemige B-horizont.
Geschiktheid^
Op grondwatertrap VI in klasse BGU en grondwatertrap VII in
geschiktheidsklasse BI (zie afb. 27).
Bodemtype cY5: Hoge_en middelhoge_humusijzerpodzolgronàen_met_een_overweSe^_m^iS_dik_humeuze_b£venlaag__in sterk lemig matig
fijn_zand.
Verbreiding ^^grondwatertrappen^
Dit type komt voor in kleine oppervlakten verspreid door het
lemiger middengedeelte van het gebied. Veelal tussen of langs randen
van oude bouwlanden, op de overgang naar oude graslanden of jonge ont
ginningen. Grondwatertrappen VI, VIb en Vila.

Afb. 23. Schematische profielbeschrijvingen van de bodemtypen
El+, E5, Gn^ en Gn5.
Bodemtype E5
0 !

Bodemtype Ek
0
grijszwart matig humeus
zwak lemig zand

Al -1

; grijszwart matig humeus
I sterk lemig zand

AL -1

grijsbruin matig humeus
sterk lemig zand

A1-2

geelbruin humusarm
sterk lemig zand

B

geel sterk lemig zand

B-C

35

il-0
grijsbruin matig humeus
zwak lemig zand

Al-2

80
bruingeel humusarm
sterk lenig zand

B

100
120

120 -

K-

Bodemtype Gn^
0
grijszwart matig humeus
zwak lemig zand
20

70

120

A

Bodemtype Gn5
0 .
! zwartbruin matig humeus
sterk lemig matig roestig zand
25

bleekgrijs humusarm
;
zwak lemig sterk roestig!
zand!

bleekgrijs humusarm
sterk lemig sterk roes
tig zand
75

sterk gebleekt grijs
zwak lemig matig roestig!
zand!

bleekgrijs zwak lemig
j matig roestig zand
120.-

- 37 Belai]grijk£te profielkenmerken_(afb. 22),
Het humushoudende dek is 30 - 50 cm dik met een humusgehalte
van 3 à- 5%> De podzol-B-horizont die steeds duidelijk ontwikkeld is,
is bruin tot geelbruin van kleur, met een geleidelijke overgang naar
de grijsgele C-horizont. Binnen 80 cm wordt zelden hoogterraszand aan
getroffen.
Het leemgehalte ligt steeds boven 20^.
Bijzonderheden.
Plaatselijk zeer sterk lemige B-horizonten, soms wordt een
ijzer-B aangetroffen.
Geschiktheid^
Met grondwatertrap VI of VTb in geschiktheidsklasse BG^, op
grondwatertrap Vila in klasse BI (zie afb. 27).
Bodemtype EU : Hoge_en middeLhoge_oude bouwlairigronden met een dik humeuze
bovenlaag
tot sterk lemig matig fi^n_zand.
Verbreiding e^grordwatertrajopen^
Ten zuiden en ten oosten van Vessem, rondom de Boevenheuvel,
Bokshei en Groot Terhooyen. Grondwatertrappen VI, Vla, VTb en Vila.
Belaiijgrij_kste profIeIkenmerken_( afb. 23).
Het humeuze dek, dat overwegend dikker is dan 50 cm heeft in
de bruinzwarte bovengrond een humusgehalte van 4 à 5%• Vanaf ongeveer
30 cm wordt de kleur zwartbruin tot bruin en neemt het humusgehalte af
tot 2-j à 3W°'
Onder het humeuze dek ligt meestal een ongestoord humusijzerpodzolprofiel.
Het leemgehalte ligt tussen 15 en 25%.
Bi^zraderheden^
Vaak ontbreekt de grondwaterinvloed in het humeuze dek (z.g.
vacuumprofielen).
In droge zomers zijn deze profielen dus droog en is het vochthoudend
vermogen onvoldoende voor vele gewassen.
Geschiktheid^
Op de grondwatertrappen VI, Vla en VIb geschiktheidsklasse BG3*
op grondwatertrap Vila geschiktheidsklasse B1 (zie afb. 27).
Bodemtype E5 : Hoge_en middelho^e_oud£ bouwlarxigrorden met een dik hu'
bovenlaag in_sieE^_^®miS_™âtig_fijn zascL
Verbrei.di.ng ^^grondwatertrappen^
Grote oppervlakten rondom alle dorpen en andere woonkernen met
uitzondering van de oude bouwlanden ten zuiden en ten oosten van Vessem
en die rondom de Boevenheuvel, Bokshei en Groot Terhooyen. Gelegen op
de grondwatertrappen VI, Vla, VTb en Vila.

- 38 Belai^rijikste profiele merken (afb. 23).
Het humeuze dek, overwegend dikker dan 50 cm, heeft een bruin
zwarte bovengrond met een humusgehalte van k h. 5% •
Vanaf ongeveer 30 cm neemt het humusgehalte af tot 2|- à 5|°/° en is het
humeuze dek zwartbruin tot bruin van kleur.
•In de ondergrond wordt praktisch altijd een ongestoordehurausijzerpodzol
aangetroffen. Het leemgehalte ligt steeds boven 20fo.
Bij_z_onderhedenj_
Veelal geen grondwaterinvloed in het humeuze dek (z.g. vacuumprofielen), waardoor droogtegevoelig.
Geschiktheid^
De gronden op grondwatertrap VI, Vla en Vlb hebben de geschikt
heidsklasse BG3; op grondwatertrap Vila klasse B1 (zie afb. 27).
Bodemtype Gnk : Lage_roe£t^ge_zandgroM£n_(£l£ygrorden)_met_een_dun_humeuz^e bovenlaag in_zwak tot £terk lemig matig fiJn_zand..
Verbrei.dó.ng ^^grondwatertrappen^
In het dal van de Groote Beerze ten oosten van Bladel-Bosch en
ten zuiden van Eersel.
Grondwatertrappen lila, Illb en Va.
Belajigrijkste pr£fl.elkenmerken_(afb. 23).
Het humeuze dek met een humusgehalte van U à 6% is 15 tot 30 cm
dik. Op grondwatertrap IIIa en Illb komen duidelijke roestvlekken voor
tot in de zode, terwijl op grondwatertrap Va deze roest meestal direct
begint onder de zode of bouwvoor.
De hoeveelheid roest wordt naar beneden in het profiel meestal minder.
De kleur van de C-ondergrond is in het algemeen bleekgrijs. Hoogterraszand komt voor binnen 80 cm (toevoeging h). Het leemgehalte ligt tussen
15 en 2%.
Bijzonderheden^
Plaatselijk zeer sterk lemige profielen.
Ge£chikthei.dJL
Op grondwatertrappen lila en Illb geschiktheidsklasse G1; op
grondwatertrap Va klasse BG2 (zie afb. 27).
Bodemtype Gn5 ' Lage^rœ^tige _zandgr£nden _(_gleZß£°B(^£ni. I2ei Ë.eB
'
boverp-aag in_sterk_lemig_mat_ig_f1 jn zajxL
Verbreiding ^^groMwatertrapp^n^
Dit bodemtype beslaat geen grote oppervlakte; ten zuiden van
Hapert en ten zuiden van Hoog Casteren.
Grondwatertrappen lila, Illb en Va.

Afb. 2 k . Schematische profielbeschrijvingen van de bodemtypen
Znb, Hnitj cGn5 en cZn5.
Bodemtype Znk
0
grijszwart matig humeus
zwak lemig zand
bleekbruingrijs humusarm zwak lemig zand

A

Bodemtype Hnlj0
grijszwart matig humeus
zwak lemig zand
25 bruin humusarm zwak
lemig zand
^5
gebleekt bruingrijs
zwak lemig zand

bleekvuilgrijs zwak le
mig soms iets roestig
zand
120

Bodemtype 2Gn5
0
zwartbruin zeer humeus
sterk lemig matig roes
tig zand

Bodemtype cZnp
0
zwart matig tot sterk
humeus sterk lemig zand
1+0

bleekgrijs humusarm
sterk lemig sterk roes
tig zand
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bleekbruingrijs humusarm
sterk lemig zand
bleekvuilgrijs zwak tot
sterk lemig weinig roes
tig zand

sterk gebleekt grijs,
zwak tot sterk lemig
matig roestig zand
120 L

- 39 Belaiigrijlœte profj;elker]œrkerL_(afb. 23).
Het humeuze dek is dunner dan 30 cm, meestal zwartbruin van
kleur met een humusgehalte van
à 6^. De profielen op grondwatertrappen
lila en Illb hfebben roestvlekken tot in de zode, die op grondwatertrap
Va, vanaf de onderkant zode of vanaf de bouwvoor, Naar beneden neemt de
intensiteit van deze roestvlekken meestal af. De ondergrond 'is veelal
bleekgrijs van kleur. Hoogterraszand komt voor binnen 80 cm (toevoeging
h). Het leemgehalte is altijd hoger dan 20%.
Ê^A^^^keden^
Plaatselijk is de intensiteit van de roest zo groot, dat dikke
ijzerlagen in de profielen voorkomen.
Geschiktheid^
Op grondwatertrap lila en Illb geschiktheidsklasse G1, op
grondwatertrap Va klasse BG2.
Bodemtype ZnM- : Lage_r£e£tarme_za^groMen_m£t_een_dun_humeuze_bov£nlaag
' ift.zwak
_lem±g matig_fijn zaM.
Verbreiding en_grondwatertra£pen^
Dit bodemtype ligt langs praktisch alle riviertjes en beekjes.
Grote oppervlakten ten oosten van de weg Hapert-Hoogeloon in het dal
van de Kleine Beerze, rondom Bladel-Bosch, ten zuiden van Eersel ten
noorden van Netersel en ten noorden van Vessem. Verder verspreid nog
kleinere oppervlakten.
Grondwatertrappen IIa, lila, Illb en Va.
Belangrij_ks'te jorofIelkenmerken_( afb. 2^4-).
Het humusgehalte van het humeuze dek, dat steeds dunner is dan
30 cm varieert van
tot 6%, Op de overgang naar de bleekgrijze tot
vuilgrijze ondergrond is veelal een bruinkleuring te zien (zwakke humusB). Hoogterraszand komt voor binnen 80 cm, leemlagen binnen 120 cm (toe
voegingen h en 11).
Het leemgehalte varieert van 15 tot 25$.
Bij_z£rderh£den1
Bij zeer lage ligging in een beekdal is de bovengrond vaak
veriig (toevoeging v). Plaatselijk speciaal rcrxbmBladel-Bosch komen
zeer sterk lemige profielen voor, die vaak roestig zijn. Op jonge ont
ginningen waarin enige grondbewerking heeft plaatsgevonden, is het
humeuze dek soms maar enkele cm's dik.
Ge£chikthej.dJ_
De gronden op grondwatertrap IIa vallen in geschiktheidsklasse
G2; op grondwatertrap lila of Illb in G1, op grondwatertrap Va geschikt
heidsklasse BG2 (zie afb. 27).

- ho Bcxiemtype Hnk : Lage_humuspodzolgronden met een dun humeuze bovenlaag in
ot_s terk_l£mg_mati:g_f jn z_and_j_
Verbreiding ^^grondwatertrappen^
Komt verspreid voor in de ontginningsgronden. De grootste aan
eengesloten oppervlakte ligt op de Khegselse hei en ten noorden van
Vessem.
Grondwatertrappen lila, Illb en Va.
Belangrijkste profielkenmerken_(afb. 2^).
De humeuze bovengrond is altijd dunner dan 30 cm met een humusgehalte van J+ à 6%. De B-horizont is vaalbruin tot donkerbruin van
kleur met ongeveer 1 à 2fo humus en een variërende dikte. Op sommige
plaatsen wordt binnen 120 cm geen C-ondergrond aangetroffen, doch uit
sluitend een sterk vervloeide B-horizont. Elders is de ondergrond grijs.
In de omgeving van de gleygronden is de ondergrond aanmerkelijk feller
van kleur. Hoogterraszand komt voor binnen 80 cm, leemlagen binnen 120
cm (toevoegingen h en 11). Het leemgehalte ligt altijd tussen 12 en 25$.
BijzoMerheden^
Daar waar de gronden met moderne middelen zijn ontgonnen is
de B-horizont los en de bovengrond zeer heterogeen. Hierdoor kan het
humusgehalte op korte afstand sterk wisselen.
Op die plaatsen, waar het hoogterraszand binnen 80 cm voor
komt, is de ondergrond door de aanhoudende watertoevoer veelal roestig.
Geschiktheid^
Op grondwatertrap lila of Illb geschiktheidsklasse G1, op
grondwatertrap Va geschiktheidsklasse BG2 (zie affo. 2).
Bodemtype cGn5 î Lage_r 0£s t.ige_z andgronde n_ ( gleygronden ) _!r£t_een_over HeSe^_mä^iS_4i^e_^raJäsii0H4®rÖ;e_l:)£v£r4aSS_i£
mig matig fijn_zard..
£n_gr ordwatertr appen.
De totale oppervlakte is niet groot, komt voor ten zuiden en
ten noorden van Hapert en ten noorden van den Heuvel.
Grondwatertrappen Illb en Va.
Be langr ijks'te gr of ieIkenme rken_ ( af b. 2 k ) .
Het humusgehalte van het humushoudende dek, dat 30 à 50 cm dik
is, bedraagt 5 à 8^. De natste gronden op grondwatertrap Illb hebben
roest tot in de zode. Het drogere gedeelte op grondwatertrap Va heeft
roest tot vlak onder de zode of bouwvoor. Naar beneden in het profiel
nemen de roestvlekken af. De kleur van de ondergrond is bleekgrijs.
Hoogterraszand komt voor binnen 80 cm, leemlagen binnen 120 cm (toe
voegingen h en 11). Het'leemgehalte is steeds hoger dan 20fo.
Bijzonderheden^
Plaatselijk, vooral langs de kleine Beerze, komen lutumrijke
lagen in de O-ondergrond voor.
Geschiktheid^
De gronden op grondwatertrap Illb hebben geschiktheidsklasse
G1; die op grondwatertrap Va geschiktheidsklasse BG1 (zie afb. 27).

Afb. 25. Schematische profielbeschrijvingen van de bodemtypen
cHnl+j cHn5> Er& en En5.
Bodemtype cHn5
0 ,

Bodemtype cHn^
0:
grijszwart matig humeus
zwak lemig zand

grijszwart matig humeus
sterk lemig zand

j

bruin humusarm sterk
lemig zand
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li-0
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i

i

bruin humusarm zwak
lemig zand

!B

i

gebleekt bruingrijs
zwak lemig zand
120

i

120 -

Bodemtype En^
0
zwart matig tot sterk
humeus zwak lemig zand
30
zwartgrijs matig tot
sterk humeus zwak lemig
gebleekt en af roestig zand

Bodemtype En5
0
zwart matig tot sterk
A1-1
humeus sterk lemig zand
50
zwartgrijs matig tot
sterk humeus sterk le
A1-2
mig matig roestig zand
70

bleekgrijs humusarm
zwak lemig matig roes
tig zând
120

bleekbruingrijs zwak
tot sterk lemig zand

bleekgrijs humusarm
sterk lemig matig tot
sterk roestig zand
120

- ^1 Bodemtype cZn5! Lage_r'oe£tarme_zandgrond£n_rœt_een_overv/eg£nd matig
' dikke humeuzje bovenlaag in_sterk_lem^g_maWg_f i jn ^and^
Verbreiding en_groMwatertra£peni
In kleine oppervlakten verspreid, veelal tussen dik humushoudende gronden; in de uiterste noordpunt, rondom Vessem, op Hoog Casteren
en ten noorden van de dorpen Hapert en Blade1.
Grondwatertrappen Illb en Va.
^langrij_kste profielkenmerken^ afb. 2 k ) .
Het humeuze dek is overwegend 30 à 50 cm dik, het humusgehalte
varieert tussen 4 en 6^. Onder dit dek treft men veelal een bruinkleuring aan, als gevolg van een zwakke podzolering. De ondergrond is vaak
bleekgrijs tot vuilgrijs van kleur.
Hoogterraszand wordt plaatselijk aangetroffen binnen 80 cm,
leemlagen binnen 120 cm (toevoegingen h en 11). Het leemgehalte ligt
steeds boven 20$.
Bijzonderheden^
Plaatselijk komen zeer sterk lemige profielen voor. Naast
bruinkleuring treft men ook vaak roestige ondergronden aan.
Geschiktheid^
De geschiktheidsklasse op grondwatertrap ïllb is G1; op grondwatertrap Va BG1 (zie afb. 27).
Bodemtype cHn^ : Lage_hum^podzolgr£rden met een overwegeM_matig_dikke_
hU£ru£houdende bovenlaag in_zwak: tot sterk lemig
fi_jn_zand.
Verbreiding e^grondwatertrappem
Veelal gelegen aan de flanken van de dik humushoudende gronden,
in totaal maar een kleine oppervlakte. Komt voor rondom Vessem, ten
noorden van Hees en op de Bokshei op de grondwatertrappen Illb en Va.
Belangrijkste Pr2fielke™ie£ken_(afb. 25).
Het humusgehalte van de bovengrond, die overwegend 30 à 50 cm
dik is, varieert van 3 tot 5%. De B-horizont is vaalbruin tot donker
bruin van kleur. Evenals bij Hn4 loopt ook hier de dikte van deze laag
sterk uiteen. Daar waar de B-horizont niet vervloeid is, is de onder
grond grijs van kleur. Hoogterraszand wordt zelden binnen 80 cm aange
troffen. Leemlagen komen voor binnen 120 cm (toevoeging 11). Het leemgehalte ligt tussen 15 en 22$.
Bijzonderheden^
Plaatselijk roestige ondergronden.
Geschiktheid^
Op grondwatertrap IHb geschiktheidsklasse G1 j op grondwatertrap Va klasse EG1 (zie afb. 27).

- 1+2 »
Bodemtype cHng : Lage_humuspodzolgronderi met een overwegeni_matig_dildke
hurau£houdende bovenlaag in_sterk_l£m^g_raatiig_f^ijn zarxïL
Verbreiding e^groMwatertrappen^
Ten noorden van Donk, op Hoog Casteren,ten noorden en ten oos
ten van Heuvel en ten westen van Stokkelen. Ook deze gronden liggen
dikwijls langs de dik humushoudende gronden. Uitsluitend voorkomend op
grondwatertrap Va.
Be lsmgrf^Btß proflelkenmerlœn_( afb. 25 ).
Bovenlaag overwegend 50 à 50 cm dik, humusgehalte ij- à 6 f ó . De
kleur van de B-horizont is vaalbruin tot donkerbruin. De ondergrond is
meestal grijs van kleur. Soras is de B-horizont sterk vervloeid en
blijft bruin van kleur. Hoogterraszand wordt plaatselijk aangetroffen
binnen 80 cm, leemlagen binnen 120 cm (toevoegingen h en 11).
Het leemgehalte is altijd hoger dan 20$.
Bijzonderheden^
Plaatselijk zeer sterk lemige profielen. Naarmate het percen
tage leem toeneemt, is de podzol-B zwakker en de kleur valer. Vaak
roestige ondergrond.
Geschiktheid^
Geheel gesehiktheidsklasse BG1 (zie afb. 27).
Bodemtype En4: Lage_oude gpaslandgr orden met een _dik_ humeuze bovenlaag
in_zwak tot _sterk lemig matig fi^n_zand.
Verbreiding en_groMwatertrappen^
Deze gronden treft men aan ten zuiden van Eersel, in het dal
van de Diepreitsche waterloop, plaatselijk in het dal van de A en op de
Boevenheuvel. Dus uitsluitend in het meest zuidelijke
deel van het ge
bied.
Grondwatertrappen Illb en Va.
Belangrijkste; profielkemerken (afb. 25).
De profielen hebben een humeus dek overwegend dikker dan 50 cm
met een humusgehalte van Ij- à 8^, Hierin zijn steeds duidelijke grondwa
terverschijnselen waar te nemen. Het zand in de ondergrond is meestal
bleekgrijs, soms roestig. Plaatselijk wordt hoogterraszand aangetroffen
binnen 80 cm (toevoeging h).
Het leemgehalte ligt tussen 15 en 25%.
Bi^2Cjrri.erhLe_d.e_ri_j_
Plaatselijk komen in de ondergrond veenlagen voor.
Geschiktheid^
Op grondwatertrap Illb geschiktheidsklasse G1, op grondwatertrap Va klasse BG1 (zie afb. 27).

Afb. 26. Voorbeelden

van profielopbouw in de complexen ST, BK en V.

Comp le. ST
0
geelgrijs humusarm
niet lemig zand
vuilgrijs humusarm
niet lemig zand

Complex BK
0
bruin humusrijk lutumrijk roestig zand
20
bruin humusarm lutumrijk sterk roestig zand
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grijsgeel niet lemig
zand

120

i blauwgrijs humusarm
j sterk lemig zand
120

Complex V
0
lutumhoudend tot -rijk |
bruinzwart veen sterk veraard
zwartbruin broekveen

bleekgrijs humusarm
zwak tot sterk lemig
zand iets roestig
120

- ^5 Bodemtype En5 s Lage_oud.e
asland.gronden met een dik humeuze bovenlaag
,
^n_sterk_lemig_matig_fijn ^and^
Verbrei.di.rig en_grondwatertrappen.
Deze gronden treft men aan in alle beekdalen en rondom de
meeste dorpen en andere bewoningskernen. Vrij grote aaneengesloten com
plexen liggen ten westen van Vessem, ten westen van Casteren, ten oosten
van Bladel, rondom Duizel en rondom Schadewijk.
Grondwatertrap lila, Illb en Va.
Belangrijkste profielkenmerken (afb. 25).
Het humeuze dek is overwegend steeds dikker dan 50 cm. Het hu- *
musgehalte varieert van ^ tot 8$. In dit dek zijn duidelijke grondwater
verschijnselen waar te nemen. Het zand in de ondergrond is bleekgrijs
van kleur en veelal roestig. Hoogterraszand wordt aangetroffen binnen
80 cm, leemlagen binnen 120 cm (toevoegingen h en 11). Het leemgehalte
ligt steeds boven 20$.
Bijzonderheden^
Naast veenlagen wordt soms lutumrijk materiaal in de ondergrond
aangetroffen.
Geschiktheid^
Op grondwatertrap IIIa of Illb, geschiktheidsklasse G1; op
grondwatertrap Va geschiktheidsklasse BG1 (zie afb. 27).
7.2 Overige onderscheidingen.
Complex

ST: Hoge_en middelhoge_h™usarme_stuifzandgronden _(op-__en afge_stoven^
matig fij.n_zand.

Verbre iding e^groMwatertrappe^n^
Deze gronden vindt men in vrij grote oppervlakten ten oosten
van Vessem en ten noorden van Hoogeloon. Verder in de uiterste noord
punt, rondom Knegsel en ten noorden van Heuvel.
Grondwatertrappen VI, Vla, VIb en Vila.
Belangrijkste prpfielkemierken (afb. 26).
De dikte van het stuifzandpakket varieert van enkele decimeters
tot enige meters. Onder de dunnere stuifzanddekken wordt soms nog een
podzolprofiel aangetroffen binnen boorbereik (120 cm - m.v.). Het humusgehalte ligt tussen 1 en 2-|$, De dikke stuifzandpakketten bevatten vaak
tot op grote diepte nog wat humus (+ 1$).
Het leemgehalte ligt beneden 10$.
Bijzraderhedeui^
Plaatselijk komt het leemgehalte even boven 10$.
Geschiktheid^
Op alle grondwatertrappen niet geschikt voor landbouwkundig
gebruik; geschiktheidsklasse 01 (weinig geschikt).

- H Complex BK: Lutumrô. j ke_bee]^leâ:groMen_met_een_humeuze_t£t_venig£ boven__
grond.
Verbreiding ^e^grondwatertrappem
Deze gronden komen bijna uitsluitend voor in het dal van de
Groote Beerze ten noorden van Casteren. Ze vormen het centrum van het
beekdal en worden onderbroken door dik humushoudende gronden. Ten wes
ten van Netersel en ten oosten van Hespert worden ze ook aangetroffen.
Uitsluitend op grondwatertrap lila.
Belangrijkste profiellœmerken_(afb. 26).
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt steeds boven Q%. Het
humusgehalte is sterk wisselend (soms venig), evenals de dikte van de
humushoudende bovenlaag en van het lutumrijke dek. De kleur van het
lutumrijke dek is meestal bruinachtig als gevolg van de roest; de zandondergrond is bleekgrijs tot blauwgrijs. Soms wordt hoogterraszand aan
getroffen binnen 80 cm (toevoeging h).
Bij_Z£nderhed£nJ_
Plaatselijk komen in de ondergrond veenlagen voor.
Geschiktheid^
In verband met hun extreem lage en komvormige ligging een zeer
slechte afwatering; derhalve slechts matig geschikt voor grasland, ge
schiktheidsklasse G2.(zie afb. 27).
Complex V: Broekveengronden_met_een_sterk__in dikte wisselend lutumhoudeM^^^luturr^ijj^dek^ al_dan_niet bejjand^
Verbreiding ^e^grondwatertrappen^
Ten zuiden van Casteren wordt het centrum van het dal van de
Groote Beerze gevormd door deze gronden. Ten noorden van Vessem ligt
een veencomplex in het dal van de Kleine Beerze en ten oosten van
Steensel, in het dal van de Run. Kleinere oppervlakten liggen bij Scha
dewijk, de Bokshei en ten noorden van Blade1.
Grondwatertrappen lia en lila.
Belangrijkst«^ profielkermerken_(afb. 26) .
De dunne bovengrond bestaat uit sterk veraard veen en is lutumhoudend tot lutumrijk. De dikte van het veen is sterk wisselend, echter
overwegend dikker dan bO cm. Plaatselijk rust het veen op hoogterras
zand (toevoeging h).
Bijzonderheden^
Plaatselijk, meestal perceelsgewijs is het veen bezand. Soms
rust het veenpakket op een lutumrijke ondergrond.
Geschikthe id^
In verband met de buitengewoon lage en natte ligging, land
bouwkundig van weinig belang; geschiktheidsklasse 02. Indien bezand en
voorkomend op Gt lila geschiktheidsklasse G2 (zie afb. 27).

- 1+5 8. DE GLOBALE BODEMGESCHIKTHEIDSKAART VOOR AKKER- EN WE3DEB0UW, SCHAAL
1:25.000 (bijlage $).
De bodemkaart en de gron4watertrappenkaart vormen samen de ba
sis waaruit deze globale bodemgeschiktheidskaart is afgeleid.
Wanneer men het aantal bodemtypen en grondwatertrappen verge
lijkt met het aantal geschiktheidsklassen dan is het zonder meer duide
lijk, dat de bodemgeschiktheidskaart slechts zeer globaal is, mede in
aanmerking genomen de schaal van deze kaarten. De globale bodemgeschikt
heidskaart is gebaseerd op de profielopbouw, waterbeheersing, ontslui
ting, etc. op het moment van onderzoek. Wijzigingen in een of meer
van deze factoren speciaal op hydrologisch gebied, kunnen een belang
rijke verandering in de landbouwkundige waarde van de gronden tot ge
volg hebben. De geschiktheidsbeoordeling is gebaseerd op ervaring en
vergelijking met andere gebieden en door gesprekken met grondgebruikers
binnen het gebied.
De volgende hoofdklassen zijn onderscheiden:
BG <= bouwland-graslandgronden
B = bouwlandgronden
G = graslandgronden
0 = ongeschikte gronden
Ten einde de gewassen aan te duiden zijn de volgende codes
gebruikt :
R = rogge
H = haver
A = aardappelen
B - bieten
K = kunstweide
Hoofdklasse BG:
ÎO.asse_BG1

^ie_ _in_het_algemeen rae£F_of rai*^£r_g£S£h3;kt
£ijn_voor akker-_en teveris_v£elal vo£r_weidebouw_1

Geschikt voor H, A, B, K; geschikt voor blijvend grasland
met overwegend regelmatige grasgroei

Klasse_3E£r2j_ Geschikt voor H en A, matig tot goed geschikt voor B en K,
geschikt voor blijvend grasland, echter met een lichte zomerdepressie.
Klasse_BG5_£ Geschikt voor R, H, A, B, K,
geschikt voor blijvend gras
land, echter ten dele met zomerdepressie.
Klasse BG^: Geschikt voor R, H, A , B, K, ten dele matig tot weinig
geschikt voor B en K, geschikt voor blijvend grasland raet
lichte tot matige zomerdepressie, ten dele slechts weinig
geschikt.
Hoofdklasse B: Gronden die in_het_alg£m£en meer_of minder_g£S£hjLkt zijn
• voor_akke_rbouWj_ ]^£^_ro£e£tal_weinig of_niet vo£r_w£ide_bouw^ Klasse_BJ_: Geschikt voor R, H, A, matig tot weinig geschikt voor B en K.
KLaSiSe_B2: Geschikt voor R, matig tot weinig geschikt voor H. en A.

Aft. 27. Tabel aangevende de geschiktheidsklasse voor akker- en
weidebouw der onderscheiden.boderntypen afhankelijk van
hun grondwatertrap.
Geschiktheidsklassen

1

BG1

BG2

BG3 BG4

BI

B2

EllE5
elft
cH5
cYJ+
cY5

Hl+
YU

Gl

G2

02

01

Grondwa
tertrap

Vila

Eh
E5

VI
Vla
Vlb

Va

En4
En5
cGn5
cZn5
cHnifcHn5

Gn4
GnS
Znh
Hnil-

alA
aYllST

cHl+
cH5
eYljcY5
Hi|

aHlfaY4
ST

vZni+

Illb

En^ BK
En5
cGn5
cZn5
clftA
cHn5
Gn4
Gn5
ZnU
Hri+

lila

EnU vZnliEn5 BK
cGn5 V
cZn5
cHriU
cHn5
Gni+
Gn5
Znh
Hnk

IIa

alle
typen
op
Ha
be
hal
ve V

V

•

- J+6 Hoofdklasse G: Gronden die in_h£t_algerneen rneer_of mi^e^g^s^h^kt zijn
voo^weidebouw^ raaar_mee_stal_weinig
£f_niet voor_akkerbouw_,
Klasse_Gl_: Geschikt voor blijvend grasland, iets nat in voorjaar en
. herfst.
KLasse_G2: Matig geschikt voor blijvend grasland, nat, slappe zode,
. soms weinig geschikt.
Hoofdklasse 0: Gronden die £verwegend_weinig ge_schikt_zijn doorakker
en weidebouw_j_
KLasse_0J_: Overwegend te droge gronden
KLasse_02: Overwegend te natte gronden
De globale boderageschiktheidskaart voor akker- en weidebouw
(bijlage 3) geeft in kaartvlakken de geschiktheid voor de verschillende
gronden in de bovengenoemde klassen weer.
Afb. 27 geeft in een tabel de correlatie tussen de onderschei
den bodemtypen met hun grondwatertrappen en de landbouwgeschiktheidsklassen weer. Bij de beschrijving van de bodemtypen (hfdst. 7 zijn de
betreffende geschiktheidsklassen tevens aangegeven).

- kl 9. DE STAHDAARDPROFIELEN.
9.1 Inleiding.
Ten behoeve van de schatting der gronden in een ruilverkavelingsgebied is het noodzakelijk reeds tijdens de voorbereiding van deze
schatting over eenreeks z.g. standaardprofielen te kunnen beschikken.
Hieronder verstaat men het beste en het slechtste profiel met enige ver
breiding die in het gebied voorkomen en bovendien nog een aantal pro
fielen, die, wat betreft hun landbouwkundige mogelijkheden, geschat
worden daartussen te liggen.
De beoordeling der profielen vindt plaats in hun huidige lig
ging, profielopbouw, enz.. Het aantal van deze standaardprofielen is af
hankelijk van de variatie in de bodemgesteldheid en de grootte van het
betreffende gebied.
In het ruilverkavelingsgebied "De Zaligheden" zijn totaal elf
standaardprofielen aangegeven, nl. een reeks van acht in de cultuurgron
den en één van drie in de woeste en in bos liggende gronden. Van elk der
profielen wordt de schematische profielopbouw met een situatieschets
van de ligging in het perceel gegeven. Tevens is het bodemtype vermeld,
zoals dit op de bodemkaart voorkomt en de grondwatertrap met G.H.W. en
G.L.W, in dezelfde klasse-omschrijving als op de grondwatertrappenkaart.
Op de situatieschets, schaal 1 :50.000, afb. 28, zijn de plaat
sen en de nummers van de standaardprofielen weergegeven.
Wat betreft de ontwateringstoestand is in eerste instantie uit
gegaan van de huidige situatie. Daarnaast is van die profielen, waarvan
de ontwatering niet in orde is, tevens een beoordeling gegeven bij een
optimale waterbeheers ing.
De cultuurgronden zijn genummerd met Arabische cijfers, de
woeste gronden met Romeinse cijfers.
In iedere geschiktheidsklasse op de globale bodemgeschiktheidskaart is 4iet beste profiel van de daarin voorkomende gronden gekozen.
Daarnaast is het slechtste nog in cultuur zijnde profiel uit
het gebied aangegeven. In de klasse 01 droge ongeschikte gronden op de
bodemgeschiktheidskaart, is zowel het beste als het slechtste profiel
aangegeven.
In de reeks cultuurgronden zowel als in de reeks woeste gronden
is het laagst genummerde profiel het beste en het hoogst genummerde het
slechtste.
De volgorde van nummering in de reeks geeft in grote lijnen de
afnemende landbouwgeschiktheid weer, waarbij de profielen met de meeste
mogelijkheden (bouwland-grasland) als de beste worden beschouwd.
9 . 2 Overzicht der standaardprofielen met korte omschrijving.

9.2.1 Reeks ^Ituurgronden^
No.

Bodemtype

1

En5

2

Hnl+

3

E5

k

cH5

Omschrijving
Lage oude graslandgrond met een dik humeuze bovenlaag in
sterk lemig matig fijn zand.
Lage humuspodzolgrond met een dun humeuze bovenlaag in
zwak tot sterk lemig matig fijn zand.
Middelhoge oude bouwlandgrond met een dik humeuze boven
laag in sterk lemig matig fijn zand
Middelhoge humuspodzolgrond met een matig dik humeuze
bovenlaag in sterk lemig matig fijn zand.

62013 / N 3^ - 19

Afb.28 Rvk De Zaligheden
Situatiekaart schaal 1.'50000 aangevende de plaatsen en
nummers van de Standaardprofielen

-

No.

Bodemtype

5

E5

6

En5

7

Yb

8

aYi]-

kQ

-

Omschrijving
Hoge oude bouwlandgrond met een dik. humeuze bovenlaag
in sterk lemig matig fijn zand.
Lage oude graslandgrond met een dik humeuze bovenlaag
in sterk lemig matig fijn zand.
Hoge humusijzerpodzolgrond met een dun humeuze boven
laag in zwak tot sterk lemig matig fijn zand.
Hoge humusarme humusijzerpodzolgrond in zwak tot sterk
lemig matig fijn zand.
*

9.2.2 Reeks wo£Ste_e^of_beboste_grond£n:_
No.

Bodemtype

I

aYk

II

3T

III

V

Omschrijving
Hoge humusarme humusijzerpodzolgrond in zwak tot sterk
lemig matig fijn zand.
Hoge humusarme stuifzandgrond in niet lemig matig fijn
zand.
Broekveengrond met een lutumhoudende veenbovenlaag dik
ker dan Î4-0 cm.

9.3 Verklaring van enkele gebruikte tekens en afkortingen op de situa
tieschetsen en in de beschrijvingen.
weg
pereeelssloot
+

perceelsscheiding
plaats van het standaardprofiel
afstand in meters vanuit perceelsscheidingen

gebouwen
bw.

bouwland

gr.

grasland

Gt Va

betreffende grondwatertrap

G.H.W.

gemiddeld hoogste waterstand in cm - maaiveld

G.L.W.

gemiddeld laagste waterstand in crn - maaiveld

Bijgaande afbeelding 28 geeft de plaatsbepaling der percelen,
waarin de standaardprofielen voorkomen. De situatie in het betreffende
perceel is bij de schematische profielopbouw weergegeven.
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9 . k Schematische weergave, situatieschets en beschrijving van de

standaardprofielen.
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Reeks : Cultuurgronden.
0
10

Profielnummer : 1
(Beste profiel in dit gebied)

Profielopbouw

Situatieschets

Zwart

A

20 6$ humus

30

% leem

UO
50
60
70
80
90

100
110

zwart bruingrijs
k% humus + 1+0% leem

lutumrijk + 10%
roestig
bleekgrijs humusarm
sterk roestig 25% leem
bleekgrijs 20% leem
weinig roest

120
Bodemtype : En5
Grondwater'trap : Va

G.H.W. 20
G.L.W. 120

ko cm
200 cm

Omschrijving ;

Lage oude graslandgrond met een dik
sterk lemig matig fijn zand

Classificatie :
Klasse BG1

Bouw-graslarxigrond; geschikt voor alle akkerbouwgewassen van
de zandgronden en geschikt voor blijvend grasland met een re
gelmatige grasgroei.

humeuze bovenlaag in

- 51 Reeks t Cultuurgronden.

Profielnummer : 2

Profie'lopbouw
0-

10
20-

50
^0
50

zwart hfo humus

Situatieschets

22$ leem

Ne terse1

Bruin l|$> humus
gr ondwater invloed.
% leem
bruingrijs

Casteren

60 humus arm
70

20$ leem

80

bleekgrijs

90

roestig

100
110
120-

f\

50$ leem
blondgrijs <10$ leem
vrij grofzandig hoogterraszand

Bodemtype i Hn^
Grondwater'trap : Va
G.H.W. 20
G.L.W. 120
Omschrijving:

kO cm
200 cm

Lage humuspodzolgrond met een dun humeuze bovenlaag in zwak
tot sterk lemig matig fijn zand.

Classificatie : Bouw-graslandgrond, geschikt voor alle akkerbouwgewassen van
Klasse BG2
de zandgronden en geschikt voor blijvend grasland met een
overwegend regelmatige groei (lichte zomerdepressie).

- 52 Reeks : Cultuurgronden^

Profielnummer : 3

Profielopbouw
0

zwart

Situatieschets

10-

20-!

30

bO5060-

70-

80
90
100110
120

6$ humus

*

leem
zwartbruingrijs
humus
leem
grondwaterinvloed
zwart 7% humus
% leem
bruin 2$> humus
25?a leem
bleekbruin humus arm
20% leem

Bodemtype : E5
Grondwatertrap: VIb
G.H.W. 6o - 80 cm
G.L.W. dieper dan 120 cm
Omschrijving:

Middelhoge oude bouwlandgrond met een dik
laag in sterk lemig matig fijn zand

humeuze boven-

Classificatie : Bouw-graslandgrond, geschikt voor alle akkerbouwgewassen
Klasse BG3
van de zandgronden en geschikt voor blijvend grasland. In
de zomer is de vochtvoorziening echter niet geheel vol
doende voor een regelmatige grasgroei, waardoor men reke
ning moet houden met een zomerdepressie. De goede gras
soorten kunnen zich op deze gronden echter goed handhaven.

- 53 Reeks : Cultuurgrorderu

Profielnummer: U

Profielopbouw
0
10

20L

Situatieschets

zwart

A

Wo humus

30- 25% leem
Ij-0

bruin 2fo humus
25^
leem
50
geelbruin humusarm
60
20^6 leem roestig
70
loessleemlaag 5C$ leem
80- geelgrijs roestig

®

6* \\ mm

90 bleekgrijs
100-

110-

grofzandig hoogterraszand <10^ leem

120
Bodemtype : cH5
Grondwatertrap; Vla
G.H.W. )+0 - 60 cm
G.L.W. dieper dan 120 cm
Omschrijving î

Middelhoge humuspodzolgrond met een matig dik humeuze
bovenlaag in sterk lemig matig fijn zand

Classificatie ;
Klasse BG4

Bouw-graslandgrond, geschikt voor alle akkerbouwgewassen
en geschikt voor blijvend grasland. In de zomer is de
vochtvoorziening niet van dien aard, dat het in de behoef
te kan voorzien, er moet daarom ook rekening worden gehou
den met een lichte tot matige zomerdepressie.

- 54 Reeks : Cultuurgronden.

Profielnummer: 5

Profie'lopbouw
0
10

zwart

20

kj$> humus

30

25% leem

ko

gr i js zwartbrui n

50

3$ humus

60

90100
110

120

./

Eersel

-üteexisel

provinciale weg

t 70

Î leem
bw.

70

80

Situatieschets

bw.

bruin 2|$ humus
k2% leem
bos

bruingeel

f) noodwoning

humusarm
'o leem

Bodemtype : E5
Grondwatertrap ; Vila
- G.H.W. dieper dan 120 cm
G.L.W. dieper dan 200 cm
Omschrijving:

Hoge oude bouwlandgrond met een dik . humeuze bovenlaag
in sterk lemig matig fijn zand

Classificatie :
Klasse 331

Bouwlandgrond, geschikt voor rogge, haver en aardappelen
en slechts matig geschikt voor bieten en kunstweide we
gens vochttekort in het groeiseizoen. Voor blijvend gras
land matig tot weinig geschikt; wel komt de grasgroei op
deze grond in het voorjaar vroeg op gang en gaat in de
herfst lang door. In de zomer zal echter een sterke zomerdepressie optreden.

- 55 Reeks : Cultuurgronden^
o

Profie'lopbouw

10

zwart roestig

20

6% humus

30
1+0
50
6o
70

80
90

Profielnummer : 6.

Situatieschets

25°/o leem
gri jszwartbruin
b% humus, 3C$ leem

bw-

roestig

4er' \s „
bos

grijsbruin k°/o humus
lutumrijk + 15^

Kleine Beerze

leem + hQffo
roestig

•

100

bleekgrijs

110

humusarm 15% leem

120

weinig roestig

Bodemtype : En5
Grondwater'trap : Illb
G.H.W.
G.L.W.

0 - 20 cm
80 - 120 cm

Omschrijving:

Lage oude graslandgrond met een dik humeuze bovenlaag in
sterk lemig matig fijn zand.

Classificatie :
Klasse G1

Graslandgrond, geschikt voor blijvend grasland met een
regelmatige grasgroei. Vanwege de veelal te hoge water
standen komt in het voorjaar de grasgroei laat op gang,
terwijl in de herfst de beweidbaarheid soms te wensen
overlaat.
Te nat voor akkerbouw.
Bij optimale waterbeheersing: Bouw-graslandgrond, geschikt
voor de akkerbouwgewassen van de zandgronden en geschikt
voor blijvend grasland met een regelmatige grasgroei.

- 56 Reeks : Cultuurgronden,
O
10

Profielnummer: 7

Profielopbouw
bruinzwart
3t5$ humus

Situatieschets

20

20^ leem
geelbruin
humus
i*o& leem
50 bruingeel

4

30

60

humusarm

70

11

leem

80
90
100-

110

120

bleekgeel 18$ leem
grondwaterinvloed
grijs
•/a leem

Bodemtype : Yl+
Grondwater'trap : Vila
G.H.W. dieper dan 80 cm
G.L.W. dieper dan 200 cm
Omschrijving ;

Hoge humusijzerpodzolgrond met een dun humeuze bovenlaag
in zwak tot sterk lemig matig fijn zand

Classificatie :
Klasse B2

Bouwlandgrond, geschikt voor rogge, matig geschikt voor
haver en aardappelen. Niet geschikt voor bieten, kunstweide en blijvend grasland; te droog.

- 57 Reeks: Cultuurgronden,

Profielnummer: 8
(slechtste profiel in de
cultuurgronden).

Profielopbouw
o10

grijsbruin 2% humus

20

22$ leem

30.
Situatieschets

U-o 50

humusarm

60-

bruingeel

70

20$ leem

k.

80
bos

90
100
110

grijs
minder dan 10fo leem

bos

120-

Bodemtype : aYi)Grondwatertrap: Vila
G.H.W. dieper dan 80 cm
G.L.W. dieper dan 200 cm
Omschrijving :

Hoge humusarme humusijzerpodzolgrond in zwak tot sterk
lemig matig fijn zand

Classificatie ;
Klasse 01

Weinig geschikte gronden voor akker- en weidebouw, niet of
weinig geschikt voor het verbouwen van akkerbouwgewassen
en blijvend grasland, wegens te diepe grondwaterstanden en
het geringe vochthouderd vermogen.

- 5ß Reeks : Wo£Ste_gronden.

Profielnummer: I

Profielopbouw
10-

grijs 2% humus
18$ leem

20

1^ humus 25^ leem

30-

geelbruin

Situatieschets
4

bos
-

1*0- grljsgeel
humusarm

50

6o70

80 4
90
100
110

10

h
!

bos

leem
bos

bos

grijs
12$ leem

grijs 15f° leem
ijzerbandjes

120
Bodemtype i aY^
Grondv^atertrap ; Vila.
G.H.W, dieper dan 80 cm
G.L.W. dieper dan 200 cm
Omschrijving ;

Hoge humusarme humusijzerpodzolgrond in zwak tot sterk lemig matig fijn zand.

Classificatie : Weinig geschikte gronden voor akker- en weidebouw, niet of
Klasse 01
weinig geschikt voor het verbouwen van akkerbouwgewassen
en blijvend grasland wegens te diepe grondwaterstanden en
het geringe vochthoudend vermogen.

- 59 Reeks : Wo£Sjte_grond£ru
O-

Profielnumraer: II

Profielopbouw
Grijs 1% humus 8% leem

10-

20-I
30-

Situatieschets

ko50- grijsgeel
60-

humusarm

70-) 8% leem
80-

90 -I

bos

i

100-

110H
120-

Bodemtype : ST
Grondwatertrap ; Vila
G.H.W. dieper dan 80 cm
G.L.W. dieper dan 200 cm
Omschrijving :

Hoge humusarme stuifzandgrond in niet lemig matig fijn
zand

Classificatie : Weinig geschikte gronden voor akker- en weidebouw, niet
Klasse 01
of weinig geschikt voor het verbouwen van akkerbouwge
wassen en blijvend grasland, wegens te diepe grondwater
standen en het zeer geringe vochthoudend vermogen.

- 60 -

Reeks : Wo£Ste_grordjînj
CiIO
20

Profielnummer: III

Profielopbouw
zwartbruin
veraard broekveen

30

Situatieschets

bO- bruin

A

50- lu tuinhoudend,
60-

broekveen

7080.

90- grijs
100- vrij grofzandig hoog110- terraszand <\Qffo leem
120Bodemtype : V
grondwatertrap '• IIa
G.H.W, ondieper dan 20 cm
G.L.W. 50 - 80 cm
Omschrijving :

Broekveengrond met een lutumhoudende veenbovenlaag dikker
dan i+0 cm.

Classificatie : Weinig geschikte gronden voor akker- en weidebouw, niet of
Klasse 02
weinig geschikt voor het verbouwen van akkerbouwgewassen
en voor blijvend grasland, wegens te hoge grondwaterstand.
Deze gronden staan veelvuldig onder water.
Bij zeer goede waterbeheersing matig geschikt voor gras
land, maar moeilijk beweidbaar vanwege de slappe veenbovengrond.
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10. HET GRONDMONSTERONDERZOEK.
10.1 Inleiding.
/'T
Zoals reeds in hoofdstuk 1.3 opgemerkt, zijn voor het begin
en tijdens het veldwerk, ter controle op de schattingen in het veld,
een aantal grondmonsters genomen en onderzocht door het Bedrijfslabora
torium voor Grond- en Gewasorxlerzoek te Oosterbeek. De monsters zijn
zo genomen, dat ze geacht mogen worden representatief te zijn voor een
bepaald bodemtype of bodemgroep.
Van elf profielen werden in totaal 23 monsters genomen. De
analyseresultaten zijn weergegeven op afbeelding 29. De monsterplekken
liggen verspreid door het gehele gebied en zijn aangegeven op de situ
atieschets (afb. 2).
10.2 Enkele opmerkingen bij de analyses (afb. 29 en 30)•
Bij deze analyse-uitslagen komen enkele belangrijke verschil
len in de fractieverdeling tot uiting. Op afb. 30 zijn deze grafisch
weergegeven. Typerend in de dekzanden is, dat het grootste percentage
van de minerale delen behoort tot de fracties kleiner dan 150 mu.
Hiermede wordt duidelijk aangetoond, dat de zandmediaan (M50-cijfer)
+ --'ij 150 mu (matig fijn zand) ligt. Ook geeft de grafiek duidelijk
weer, dat van de fracties kleiner dan 150 mu de fractie 16-50 mu het
sterkst vertegenwoordigd is. Verder komt sterk tot uiting dat in de
meeste profielen enige bijmenging van het grofzandige hoogterraszand
waarneembaar is, immers bij de fractie > 150 mu stijgt de curve vrij
sterk. In de lutumrijke monsters neemt de fractie 16-50 mu de grootste
plaats in.
Deze lutumrijke monsters zijn afkomstig uit beekklei langs
de Groote Beerze en van de Cromer kleien uit de zone van Sterksel. In
de grofzandige gronden nemen de fracties kleiner dan 150 mu maar een
zeer bescheiden plaats in. Monster no. 3*2 (zuiver hoogterraszand) be
staat voor 88fo uit fracties groter dan 150 mu. Dat het percentage leem
gering is in gronden met een vrij ondiepe hoogterrasinvloed, blijkt uit
monster no. 8.
Monster no. 7 geeft duidelijk weer, dat in de omgeving van
Bladel-Bosch plaatselijk zeer sterk lemige profielen voorkomen, nl.
'fp < 50 mu.

