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VOORWOORD.
In opdracht 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 gebied
Aalst-Nederhemert,deel uitmakende van het ruilverkavelingsgebied Bommelerwaard-west.
Het veldwerk voor dit onderzoek werd uitgevoerd in augustus
en september 1961. De verwerking van de gegevsns en het tekenen van de
conceptkaarten had plaats in het daarop aansluitende winterseizoen
1961-'62.
De veldopname werd verricht door W.B. Kleinsman en de voor een
bodemkundige opleiding bij de afdeling Opdrachten gedetacheerde mede
werker van de afdeling Landclassificatie, de heer Van Egmond.
Het rapport is samengesteld door W.B. Kleinsman met medewer
king van H.J.M. Zegers, die de dagelijkse leiding van het onderzoek
had.
De algemene leiding berustte bij Ir. G.J.W. Westerveld.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR,

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

(Ir. G.J.W. Westerveld).
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VERKLARING VAN EEN AANTAL IN DE TEKST GEBRUIKTE BODEMKUNDIGE TERMEN.
Bovenlaag

Bovenste horizont van het profiel
met relatief hoog gehalte aan or
ganische stof.

Ongerijpt materiaal

Slap, kleiig en/of venig materiaal
dat sterk waterhoudend is en bij
knijpen nog goed tussen de vingers
doorloopt.

Reductieverschijnselen (reductievlekken)

Door de aanwezigheid van tweewaar
dig ijzer grijs gekleurde geredu
ceerde vlekken in de grond.

Roestverschijnselen (roestvlekken): Door aanwezigheid van bepaalde
ijzerverbindingen (meestal oxyden
van driewaardig ijzer) bruin tot
rood gekleurde vlekken in de grond.
G.H.W.

: Gemiddeld hoogste grondwaterstand.

G.L.W.

: Gemiddeld laagste grondwaterstand.

Textuur

: Granulaire samenstelling van de
grond.
Mu = micron = 1/1000 mm
Lutum: minerale delen kleiner dan
2 mu
Slibfractie: minerale delen kleiner
dan 16 mu
Zandfractie: minerale delen groter
dan 50 nu en kleiner
dan 2000 mu
Lutumarm: minder dan 8$ lutum
Lutumrijk: meer dan 8$ lutum
Lichte zavel: 8 -17*5$ lutum
Zware zavel : 17*5-25 % lutum
Lichte klei : 25 -55 % lutum
Zware klei :
>35 % lutum

Mediaan (M50)

Het getal dat die korrelgrootte
aangeeft waarboven en waarbeneden
50% van het gewicht van'de zand
fractie ligt.

Indeling van de grofheid van
het zand naar M50

50 - 105 mu: uiterst fijn zand
105 - ISO mu: zeer fijn zand
150 - 210 mu: matig fijn zand
210 - 14.20 mu: matig grof zand

Indeling naar kalkgehalte

Onder kalk wordt in dit geval ver
staan vrije CaC03.
Kalkklassen:
Met behulp van verdund handelszoutzuur (12,5$ HCl) wordt in het veld
het gehalte CaC03 bepaald. Naar de
mate van opbruiaing worden zgn.
kalkklassen onderscheiden, nl.:

kalkarm: minder dan 0,5% CaC03, geen
reactie met zoutzuur
kalkhoudend: + 0,5-1$ CaC03, zwakke
tot matige opbruising met
zoutzuur
kalkrijk: meer dan 1% CaCOJ, sterke
tot zeer sterke opbruising
met zoutzuur
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SAMENVATTING,
Het onderzochte gebied ligt als een bedijkte polder tussen de
Maas en de Drielse Wetering. Een derde gedeelte van het gebied bestaat
uit zware en zeer zware klei (komklei). In een smalle strook langs de
Maas en Drielse Wetering komt lichte klei en zware zavel voor (stroomruggronden), terwijl in de omgeving van Nederhemert lichte zavelgron
den voorkomen (oevergronden).
In de omgeving van het Sterrebos is door een dijkdoorbraak
grof tot zeer grof zand (overslag) afgezet op de zware kleiondergrond.
De dikte van het zandpakVet varieert van 20 tot 100 cm en is plaatse
lijk vermengd met klei, vooral indien het zandpakket dun is.
Door vermenging van het grovere zand met klei is er een boven
grond ontstaan met minder gunstige structuureigenschappen (gebroken).
Dit geldt eveneens voor de oevergronden, doch in iets mindere mate.
In het algemeen zijn de lichte en zware zavelgronden en de
lichte kleigronden kalkrijk en de zware en zeer zware kleigronden kalk
arm.
Het water wordt in noordelijke richting afgevoerd door de
Vliet via het verbindingskanaal in de Gamerense en Nieuwwaalse Wete
ring, waar het wordt afgemalen op de Maas. Bij het gemaal 't Hoofd, dat
in verval is geraakt, kan men alleen nog spuien bij een lagere water
stand in de Maas. Er wordt in het gehele gebied, zowel voor gras- als
bouwland een polderpeil gehandhaafd met een lage winterwaterstand en
een hogere zomerwaterstand.
In de omgeving van Nederhemert en Wellseind komt bij een hoge
waterstand in de Maas kwel voor. Indien de kwel in het voorjaar op
treedt is dit voor deze gronden die hoofdzakelijk in gebruik zijn voor
grove tuinbouw, vaak nadelig, ze blijven lang nat en koud.
Op de zware kleigronden komt overwegend grasland voor. De
zware zavel- en lichte kleigronden liggen voor het grootste gedeelte
in bouwland met enkele percelen grove tuinbouw.Eai klein gedeelte ven de voor
tuinbouw geschikte gronden is vanwege de langgerekte peroeelsvarm als grasland in
gebruik. De zware zavel- en de lichte kleigronden langs de Drielse
Wetering hebben een goede structuur, vaak zelfs tot 60 a 70 cm diepte.
Voor eventuele bestemming voor tuinbouw komen deze gronden het meest
in aanmerking.
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1. INLEIDING.
1.1 Ligging en oppervlakte.
Het onderzochte gebied ligt voor het grootste gedeelte in de
gemeente Kerkwijk, het noordelijke gedeelte maakt deel uit van de ge
meente Brakel (zie afb. 1), gelegen in de provincie Gelderland.
Het komt voor op de topografische kaartbladen 1+5A en 1^1+P
(schaal 1 :25.000).
De gekarteerde oppervlakte bedraagt 6l0 ha.
1*2 Gebruikt kaartmateriaal•
Zowel voor de veldopname als voor het verwerken van de gege
vens is gebruik gemaakt van basiskaarten, die door de Centrale Directie
van de Cultuurtechnische Dienst zijn verstrekt.
Hiernaast is voor een betere oriëntatie bij de veldopname ge
bruik gemaakt van luchtfoto's uit het archief van de Stichting voor
Bodemkartering.
1.3 Uitvoering.
ber 1961 •

Het veldwerk is uitgevoerd in de maanden augustus en septem

Tijdens de veldopname en de verwerking der gegevens is, in
verband met een te vervaardigen globale bodemgeschiktheidskaart voor
tuinbouw, overleg gepleegd met de afdeling Tuinbouw van de Stichting
voor Bodemkartering en het Rijkstuinbouwconsulentschap te Geldermalsen.
De verwerking van de gegevens, die bij het veldwerk zijn ver
kregen en de samenstelling van kaarten en rapport vonden plaats in de
periode december 1961 - april 1962.
1 .Ij. Werkwijze.
De boringsdichtheid bedroeg gemiddeld twee boringen per hec
tare tot een diepte van 120 cm - maaiveld, met dien verstande dat in
een bodemkundig vrij uniform gedeelte de boringen wat ruimer zijn ge
legd, terwijl op andere plaatsen, waar grote bodemverschillen over
korte afstanden voorkomen vaker is geboord.
De aan het pr-ofiel waarneembare kenmerken zijn zoveel mogelijk
in code bij het betreffende boorpunt op de veldkaart geplaatst. Daar
naast is van gemiddeld één boring per hectare een genummerde profiel
beschrijving vervaardigd en opgenomen in het boorregister (bijlage 5).
In deze beschrijving zijn per onderscheiden laag o.a. tex
tuur, humusgehalte, kleur, dikte en kalkgehalte opgenomen, terwijl
het bodemgebruik en waar nodig in een aparte kolom de bijzonderheden
zijn aangegeven.
De in het veld verrichte schattingen zijn gecontroleerd aan de
hand van grondmonsters, waarvan de analyses zijn weergegeven op af
beelding 5.
Bij het inschetsen van de bodemgrenzen werd zoveel mogelijk ge
bruik gemaakt van landschappelijke kenmerken en topografische verschil
len. Waar deze afwezig of niet duidelijk waren, zijn voor een zo juist
mogelijke begrenzing een aantal tussenboringen verricht.
Alle kaarten zijn vervaardigd op schaal 1:5.000. De borings
dichtheid is die van een bodemkaart, schaal 1:10.000 en derhalve te ge
ring voor een kaart, schaal 1:5-000. Om aan de vereiste betrouwbaarheid
van de bodemgrenzen op deze kaartschaal te voldoen zouden meer boringen
per ha gewenst zijn. Op verzoek van de opdrachtgever is echter de kaart
schaal 1:5.000 gebruikt.
De kaartgebruiker dient rekening te houden met bepaalde onzui
verheden binnen een kaartvlak, behorende bij een kaartschaal 1:10.000.
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2. LANDSCHAPPELIJKE EN BODEMKUNDIGE BESCHRIJVING.
2.1 De morfologie van het rivierkleilandschap.
Het sedimentatiepatroon van de jonge rivierkleiafzettingen in
midden-Nederland is dat van een meanderende rivier (Edelman 1950).
De meanderende rivier vervoert haar materiaal in de zomer in
een vrij nauw bed. Wordt in de winter en het voorjaar de afvoer groter
dan treedt de rivier buiten haar oevers„ Het water verliest daar aan
snelheid, mede ten gevolge van de begroeiing, waardoor het meegevoerde
grovere materiaal afgezet wordt. Zo ontstaan natuurlijke hoge oevers
(oeverwallen). Hoe hoger de oever wordt, des te fijner is het materiaal
dat erop wordt afgezet « In de achter en tussen de oeverwallen gelegen
laagten (kom) heeft het fijnste materiaal gelegenheid te bezinken.
De gronden van de oeverwallen worden stroomruggronden genoemd,
die van de komvormige laagten komgronden.
Door de geleidelijke opvulling van het stroombed, door vor
ming van zandbanken in de binnenbochten gaat de rivier haar buiten
bochten steeds verder uitschuren (meanderen). Dat proces van uitbuigen
van de bochten kan afgesloten worden met een doorbraak, waarmede de
rivier dan een kortere loop neemt met meer verval.
Meestal legt de rivier dan haar nieuwe loop door een komgebied. De lichtere afzettingen op de zware komgrond doen het type stroomop-komgrond ontstaan. De zwaardere afzettingen van de nieuwe rivier
worden ook afgezet op de verlaten oeverwal, op deze wijze de kom-opstroomgronden vormend. Ook de verlaten rivierbeddingen worden meestal
opgevuld met zware kleigrond: de rivierbeddinggronden.
Van midden-Nederland naar het westen gaande verandert de
structuur van het rivierkleigebied. Het landschap van de meanderende
rivier gaat geleidelijk over in het landschap van de getijdenrivier
(Edelman 1950). Het veen en de venige lagen in de kommen nemen in op
pervlakte toe en komen dichter aan de oppervlakte (de kom-op-veengronden). Het gebied van Aalst-Nederhemert moet nog geheel tot het land
schap van de meanderende rivier gerekend worden echter de nabijheid
van de getijdenrivier is reeds merkbaar.
De jongste oeverwallen zijn in de 9e en 10e eeuw gevormd, di
rect voorafgaande aan de bedijking (Pons 1957). In samenhang met een
klimaatwisseling (laat-Middeleeuwse vochtige fase) veranderde in ge
noemde periode het regime van de rivieren. Z? gingen meer water afvoe
ren, waardoor ook het sedimentatiebeeld zich wijzigde. De hierbij ge
vormde zeer zandige stroomruggronden worden oevergronden genoemd. Ze
worden vooral aangetroffen aan de rivierzijde van reeds bestaande,
meer kleiige oeverwallen. Het heftiger worden van het regime van de
rivieren in genoemde periode wordt verder nog geïllustreerd door de
doorbraken van de oeverwallen die in het toen nog niet bedijkte land
schap hebben plaatsgevonden. De hierbij gevormde "natuurlijke" oversla
gen worden ook tot de oevergronden gerekend en bestaan uit hetzelfde
zandige materiaal (Pons 1953)»
Eeest door de omstreeks de 1l;e eeuw gereedgekomen bedijkingen
is het verloop van de rivieren gefixeerd. Er komt nog slechts materi
aal tot afzetting op de uiterwaarden. De aard van de overstromingen is
gewijzigd, ze treden op als catastrofe bij dijkdoorbraken en hebben
tot gevolg, dat er diepe gaten in het land worden geslagen zgn. wielen.
Hierbij ontstaan overslagen, dis veelal uit grof zand bestaan
2.2 Het gebied Aalst-Nederhemert.
2.2.1 Algemeen^
Het gebied dat deel uitmaakt van het landschap van de
Maas en de Waal is vrij vlak en ligt min of meer als een kom tussen

- 10 -

de Maas en de Drielse Wetering. De laagste gedeelten, de komgronden,
liggen + 1 m + N.A.P. en de hogere gedeelten, stroomgronden, + 2 m +
N.A.P.
De in het gebied nog aanwezige min of meer verlande stroombeddingen zijn door hun lagere ligging nog duidelijk in het landschap
te zien.
Langs deze oude stroombedding komen plaatselijk oude cultuur
gronden voor, die aanmerkelijk hoger liggen dan de omgeving. Een aan
tal boerderijen zijn op een verhoging gebouwd, waarschijnlijk nog voor
de bedijking in de Middeleeuwse overstromingsperioden.
De Maasdijk en de kade van de Drielse Wetering zijn de voor
naamste ontsluitingswegen van het gebied.
2.2.2 De_komkleigronden (matig zware en zware klei).
De sedimentatie van de zware klei heeft hoofdzakelijk plaats
gehad in de laagst gelegen gedeelten tussen de Maas en de Drielse We
tering.
Ongeveer een derde van de oppervlakte van het onderzochte ge
bied wordt door deze zware kleigronden ingenomen. De bovengrond van het
profiel bestaat overwegend uit zware klei met een lutumgehalte van 1+0
à k5% en is ca. 1+0 cm dik. Onder de bovenlaag komt een zware dichte
kleilaag voor met 60 à 65% lutum. Plaatselijk bevindt zich hierin een
zeer vage laklaag.
Vrijwel over dit gehele gebied wordt in de ondergrond de zgn.
korte klei met een lutumgehalte van + 50% aangetroffen, die overwegend
een iets hoger hurausgehalte heeft dan de daarboven liggende laag. Bo
vendien heeft deze klei veel scheuren, waardoor ze zeer goed doorla
tend is.
In de laagste delen van dit zware kleigebied komt onder deze
korte klei venige klei of kleiig veen voor.
Deze gronden liggen hoofdzakelijk in gras met enkele percelen
akkerbouw en fruitteelt.
2.2.3 Ite_stroomruggronden.
De stroomgronden komen hoofdzakelijk voor langs de Maas en de
Drielse Wetering. Deze gronden variëren in zwaarte van 17,5-35$ lutum en
zijn onderverdeeld in zware zavel en lichte klei. De lichte kleigron
den nemen de grootste oppervlakte in en vormen de overgang naar de
zware komkleigronden. De stroomgronden zijn vaak uiterst fijnzandig en
in de ondergrond gelaagd. In de omgeving van een stroombedding of
langs het komgebied bestaat de ondergrond overwegend uit zware komklei, de zgn. stroom-op-komgronden.
In de omgeving van het gemaal 't Hooft en ten noordwesten van
Puttershoek komen zandlagen in het profiel voor, die dunner zijn dan
lf-0 cm. Meestal heeft op deze gronden ook bijmenging met matig grof zand
plaatsgehad, waardoor een minder goede structuur is ontstaan (gebroken
gronden). De stroomgronden hebben een dun humeuze kalkarme bovenlaag
van ca. 30 cm met een hurausgehalte van 2+-8$ en een kalkrijke ondergrond.
Deze gronden zijn hoofdzakelijk in gebruik als grasland en
akkerbouw en een kleine oppervlakte voor grove tuinbouw.
2.2. Ij. De_oevergronden.
De afzettingen tussen de Maasdijk en de Molensteeg bij Nederhemert worden tot de oevergronden gerekend. Dit zijn overwegend lichte
zavelgronden met een lutumgehalte van 8-17,5$.
De oevergronden komen hoofdzakelijk langs een oude meander van
de Maas voor.
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Deze oeverafzetting wigt ter hoogte van de Molensteeg uit over
de fijnzandige stroomgrond. Soms heeft er een vermenging van oevergronden en stroomgrond plaatsgehad, waardoor omgrenzing van deze twee ri
vierafzettingen niet altijd even duidelijk is aan te geven.
De bovenste 30 à 1).0 cm zijn kalkarm en de ondergrond is meestal
kalkrijk.
Op verschillende plaatsen, vooral waarbinnen 120 cm - maai
veld matig fijn zand voorkomt, treedt bij hoge waterstanden van de ri
vier kwel op.
2.2.5 De^verslaggrondenAan de westzijde, ter hoogte van het Sterrebos, waar de huidi
ge dijk een vrij scherpe bocht maakt, heeft in de 18e eeuw een dijk
doorbraak plaatsgehad. Als gevolg hiervan is in de omgeving over een
grote oppervlakte het oorspronkelijke profiel overspoeld met het zgn.
overslagzand, waarbij het grofste materiaal in de naaste omgeving is
afgezet, terwijl het fijnere materiaal wat verder verspreid ligt.
De dikte van het overslagmateriaal varieert van 20 cm tot +
1 m.

Het zand is matig fijn tot matig grof, plaatselijk komen zelfs
zeer dunne grindlaagjes voor. Overigens is het profiel zeer heterogeen,
waarschijnlijk mede als gevolg van egalisatie of verwerking na de
doorbraak.
Het overslagmateriaal is overwegend kalkarm, soms kalkhoudend.
Onder het overslagmateriaal komt in deze omgeving geen lichte stroom
grond voor. Wel is het materiaal direct onder het overslagzand hier
plaatselijk wat lichter van samenstelling, als gevolg van vermenging
met het overslagzand. De ondergrond bestaat overwegend uit zware klei,
waaronder over een grote oppervlakte, tussen 80 en 120 cm, venige klei
voorkomt.
2.2.6 De_stroombeddinggronden.
De afzettingen in de oude beddingen zijn zeer sterk wisselend
van samenstelling en variëren van lichte zavel tot zware klei. De verlande meander van de Drielse Wetering in het Hamblok van Aalst is
echter vrij homogeen en in zijn geheel opgevuld met zware klei, terwijl
de stroomgronden in deze omgeving, die aanvankelijk een lagere ligging
hadden, eveneens afgedekt zijn met dit zware materiaal.
De oude verlande beddingen langs de Maasdijk ten zuidoosten
van Aalst en ten zuiden van het dorp Nederhemert zijn echter zeer he
terogeen van samenstelling, hier komt zowel veen als zand en zware klei
voor.
Deze oude beddingen die nog een lagere ligging hebben, zijn
overwegend zeer nat.
2.2.7 De_ou.de cultuurgronden^
Langs deze oude beddingen komen verspreid liggend oude cultuur
gronden voor, vermoedelijk nog overblijfselen van oude Romeinse neder
zettingen. Deze grondén komen wat zwaarte betreft overeen met de gron
den uit de naaste omgeving„ De humushoudende bovenlaag is echter veel
dikker en het humusgehalte vaak hoger, daarnaast komen er veel ijzerfosfaatvlekken in voor, die aan hun geelgroene kleur zijn te' herkennen.
2.2.8 De_waterbeheersing_in het gebied^
De algemene ontwatering van het onderzochte gebied is voor
landbouwkundige doeleinden vrij goed, met uitzondering van de laagste
delen in het koirikleigebied.
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Het overtollige water wordt afgevoerd door de Vliet in noorde
lijke richting via het verbindingskanaal naar de Gamerense en Nieuwwaalse Wetering, waar het wordt afgemalen in de Maas. Voorheen werd het
water geloosd door het gemaal 't Hooft. Dit gemaal is buiten werking
gesteld en hier kan men alleen nog spuien bij een zeer lage waterstand
op de Maas.
Er wordt maar één zomerpeil aangehouden voor het gehele ge
bied. Doordat dit zomerpeil in hoofdzaak is afgestemd op de hoger ge
legen gronden, is de waterstand voor de lager gelegen delen aan de ho
ge kant. Daarnaast zal, vooral in droge zomers, het gewenste zomerpeil
voor de hoge gronden moeilijk te handhaven zijn. Het is dus wenselijk
om één zomerpeil voor de lagere gronden en één voor de hoger gelegen
gronden aan te houden.
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3. DE BODEMKAART IN GEDETAILLEERD OVERZICHT, SCHAAL 1:5.000 (bijlage 1).
5.1 Opzet van de legenda.
Bij de opzet van de legenda is in de eerste plaats rekening
gehouden met de eisen die aan het onderzoek zijn gesteld. Het aantal
kaarteenheden, die zijn onderscheiden, worden in hoofdzaak bepaald
door de gedetailleerdheid van het onderzoek (waarnemingsdichtheid en
kaartschaal).
De indeling van de gronden is gebaseerd op de legenda voor de
kaartbladenkartering, schaal 1:50.000. Enkele details zijn echter nader
onderverdeeld o.a. de dikte van de humushoudende bovenlaag en het pro
fielverloop,,
Ten einde de leesbaarheid van de bodemkaart te bevorderen zijn
bepaalde profielkenmerken door zgn.toevoegingen op de kaart aangegeven.
Dit wil echter niet zeggen, dat deze kenmerken minder belangrijk
zijn, in tegendeel sommige zijn zelfs van doorslaggevende betekenis
bij de geschiktheidsbeoordeling.Ze zijn omgrensd met een onderbroken
lijn. Gronden die tot verschillende kaarteenheden behoren, kunnen deze
bepaalde profielkenmerken hebben, zodat de toevoegingen over meerdere
kaarteenheden voorkomen.
Op de bodemkaart zijn i.v.m. het doel van de kartering onder
scheiden rivierkleigronden en overslaggronden ').
Daarnaast zijn de oude cultuurgronden, de stroombeddinggronden en de vergraven gronden apart aangegeven.
3.2 Indelingscriteria.
Bij de indeling van de rivierkleigronden is de landschappe
lijke indeling, zoals stroomgronden en komgronden, etc. vervangen door
een morfometrische indeling. De term overslaggronden is nog wel als
zodanig gebruikt. Dit zijn overwegend zandgronden, die sterk hetero
geen zijn, wat betreft het lutumgehalte en daardoor moeilijk als.zoda
nig zijn aan te geven (afb. 2).
Er zijn dan ook twee hoofdbodemgroepen onderscheiden, nl.:
I Rivierkleigronden
II Overslaggronden.
3.2.1 Rivierkleigronden.
Tot deze hoofdbodemgroep behoren alle rivierkleigronden met
een kleidek van meer dan 1+0 cm dikte» Er is een onderverdeling gemaakt
in:
Diepe kleigronden (kleidek dikker dan 80 cm)
Matig diepe kleigronden (kleidek 1+0 - 80 cm dik).
De zwaarte van de bovengrond en van de onderliggende lagen
zijn ingedeeld in:
Zand
(code Z) 0
- 8 % lutum
Lichte zavel (code S) 8 - 17*5$
"
Zware zavel (code M) 17,5 - 25 %
"
Lichte klei (code L) 25
- 35 %
"
Zware klei
(code W)
>35 %
"
Het textuurverloop binnen het type is in twee hoofdklassen
weergegeven:
Ondieper dan lj.0 cm overgaand in (code .1.)
Dieper dan 1+0 cm overgaand in
(code .2.).
De eerste lettercode geeft de zwaarte van de bovengrond weer.
Wanneer de zwaarte van het materiaal binnen 1|0 cm verandert, dan wordt
dit aangegeven met de cijfercode 1., gevolgd door de lettercode, die
textuurklassen van de onderliggende laag aangeeft.
') Hoewel de overslaggronden ook tot de rivierkleigronden behoren, zijn
ze in dit gebied apart onderscheiden, vanwege de sterk heterogene
samenstelling van deze gronden.
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Wanneer de zwaarte dieper dan 1+0 cm verandert, wordt cijfer
code .2.. gebruikt, gevolgd door de betreffende lettercode van de tex
tuurklasse van de daaronder liggende laag.
Verder is er nog een onderverdeling gemaakt naar het profiel
verloop tot 120 cm - maaiveld.
3.2.2 Overslaggronden.
De in dit gebied voorkomende overslaggronden hebben een sterk
wisselende bovengrond en zijn voor een groot gedeelte verwerkt. Door
deze sterke heterogeniteit was een nadere onderverdeling in textuur of
grofheid van het zand niet mogelijk.
Om bovengenoemde redenen is dan ook alleen maar een onderschei
ding gemaakt naar de dikte van het overslagmateriaal, nl.:
Diepe overslaggronden (zandlaag dikker dan 80 cm) code 0Z
Matig diepe overslaggronden (zandlaag 1+0-80 cm dik) code 0Z2.
Ondiepe overslaggronden (zandlaag dunner dan 1+0 cm) code 0Z1.
Onder het overslagzand komt overwegend zware of lichte klei
voor, hetgeen weer met de betreffende lettercode van de textuurklasse
is aangegeven.
3.2.3 Toevoegingen^
a. Toevoegingen welke betrekking hebben op de bovengrond.
o

Al dan niet gebroken bovengrond met overslaginvloed.

In de omgeving van de overslaggronden komt een complex gronden
voor waarin nog duidelijk overslagmateriaal aanwezig is. Door ver
menging van dit overslagzand met klei kan men niet meer spreken
van overslaggronden.
x Licht gebroken (stugge) bovengrond.
xx Gebroken (zeer stugge) bovengrond.
Deze gebroken bovengrond is ontstaan door bijmenging van matig
grof zand; waarschijnlijk is dit zand afkomstig van oeverwaldoorbraken (hfdst. 2).
cc Humushuudende bovenlaag dikker dan 30 cm.
Op een aantal percelen is de humushoudende bovenlaag dikker
dan 30 cm. Waarschijnlijk zijn dit oude tabaksgronden. De zwaarte
en het profielverloop van deze percelen is gelijk aan de omlig
gende gronden.
b. Toevoegingen_betrekking hebbende op tussenlagen en op de_ondergrond.
z1
z2
z3

Zandlaag dunner dan 1+0 cm en beginnend ondieper dan Î+0 cm - m.v..
Zandlaag dunner dan 1+0 cm en beginnend tussen 1+0-80 cm - m.v..
Zand beginnend dieper dan 80 cm en meestal doorgaand dieper dan
120 cm.
k3 Zware klei beginnend dieper dan 80 cm en meestal doorgaand die
per dan Î20 cm.
vk3 Venige klei tot kleihoudend veen beginnend dieper dan 80 cm en
doorgaand dieper dan 120 cm.
a
Lichter dan de bovenliggende laag of lagen beginnend dieper dan
80 cm.

Kalkverloop.
Voor de indeling van de onderscheiden kalkklasse zij verwezen
naar de verklaring van een aantal in de tekst gebruikte termen.
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De volgende vijf klassen zijn onderscheiden en per kaarteen
heid aangegeven met de code:
A
kalkrijk
A B kalkrijk tot kalkhoudend
B kalkhoudend
B C kalkhoudend tot kalkarm
C
kalkarm.
3.2. k Algemene_onderscheMingen.
Vergraven^gronden.
Hieronder worden de gronden verstaan die onder de bouwvoor,
doch binnen l+O cm beneden maaiveld over een diepte van ten minste 20
cm zijn vergraven of meer dan 20 cm zijn afgegraven.
De overslaggronden zijn overwegend min of meer verwerkt doch
de mate waarin deze verwerking heeft plaatsgehad is moeilijk aan te ge
ven.
Al naar gelang de diepte van deze vergraving zijn de volgende
onderscheidingen gemaakt;
Sterk opgehoogd; meer dan 1+0 cm opgehoogd (toevoeging hh)
Sterk afgegraven; meer dan J+0 cm afgegraven (toevoeging aa)
Weinig afgegraven; meer dan 20 cm doch minder dan 1+.0 cm afgegraven
(toevoeging a)
Sterk verwerkt; meer dan I4.0 cm diep vergraven (toevoeging pp).
3.2.5 Oude_oultuurgronden (code P).
Tot de oude cultuurgronden worden de gronden gerekend die reeds
lang in cultuur zijn genomen. Ze zijn voor bewoning gebruikt en hebben
door ophoging een huraushoudende bovenlaag van meer dan 30 cm gekregen.
Al deze gronden liggen hoger in het terrein. Ze grenzen overwegend aan
oude stroombeddingen en zijn meestal herkenbaar aan de groengele kleur
van de ijzerfosfaatvlekken.
3.2.6 Stroombeddinggronden (code sb).
Tot deze gronden worden de oude stroombeddingen gerekend, die
momenteel nog door hun lagere ligging meer of minder duidelijk in het
landschap liggen.
Alvorens over te gaan tot de bespreking van de onderscheiden
kaarteenheden op de bodemkaart; zal in het volgende hoofdstuk eerst de
grondwatertrappenkaart (bijlage 2) worden beschreven.
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k. DE GRONDWATERTRAPPENKAART, SCHAAL 1:5.000 (bijlage 2).
Î4-. 1 Het begrip grondwatertrap.
De grondwaterstand is een belangrijk gegeven, dat mede de ge
schiktheid van een grond als cultuurgrond bepaalt. Het is mede daarom
gewenst op de boderakaart informaties te geven over de diepteligging van
de grondwaterspiegel (= grondwaterstand). Dit gebeurt door middel van
grondwatertrappen.
De grondwaterstand op een bepaalde plaats is in de loop van
een jaar aan meer of minder sterke variaties onderhevig. In het algemeen
zal het niveau van het grondwater in de winter hoog en in de zomer laag
zijn. Bovendien zullen ook van jaar tot jaar verschillen optreden,
m.a.w. van jaar tot jaar zullen de tijdstijghoogtelijnen een verschil
lend beloop hebben. (Wanneer men in een diagram de grondwaterstand of
de stijghoogte van het grondwater uitzet tegen de tijd en de afzonder
lijke punten met een lijn verbindt, krijgt men een tijdstijghoogtelijn).
Het is mogelijk uit een bundel tijdstijghoogtelijnen een ge
middelde grondwaterstandscurve te construeren die het gemiddelde ver
loop van de grondwaterstand weergeeft. Top resp. dal van de curve laat
zien tot welke stand het grondwater gemiddeld in de winter stijgt,
respectievelijk in de zomer daalt. De waarden, afgelezen bij top en
dal zijn respectievelijk de gemiddeld hoogste grondwaterstand (G.H.W.)
en de gemiddeld laagste grondwaterstand (G.L.W.).
Gezien de verschillen die er van jaar tot jaar optreden in de
tijdstijghoogtelijnen zou een curve, die geconstrueerd zou worden op
grond van metingen, die zich over bijvoorbeeld twee of drie jaren uit
strekken, dus in het algemeen geen juist beeld geven van het gemiddel
de grondwaterverloop.
Aan de grondwatertrappenindeling ligt ten grondslag, dat het
verloop van de grondwaterstand op een bepaalde plaats wordt gekarakte
riseerd door de G.H.W. en de G.L.W,. Van plaats tot plaats kan het ge
middelde grondwaterstandsverloop en kunnen daarmee de waarden die men
vindt voor de G.H.W. en de G.L.W, sterk variëren. De grondwatertrappen
indeling nu is een klasse-indeling van grondwaterstandsverlopen (ge
kenschetst door de G.H.W. en de G.L.W.). Elke klasse van deze indeling,
die grondwatertrap wordt genoemd (Gt), is gedefinieerd door aan te ge
ven binnen welke grenzen de G.H.W. en de G.L.W. voor die Gt mogen va
riëren. Wanneer aan een kaartvlak op de grondwatertrappenkaart een be
paalde Gt is toegekend, wil dat zeggen dat de G.H.W.'s en de G.L.W.'s
van de gronden binnen dat kaartvlak zullen variëren binnen de gestelde
klassegrenzen van die Gt.
1+.2 Het bepalen van de grondwatertrappen in het terrein.
Tijdens het veldwerk wordt de Gt schattenderwijs bepaald. Men
leidt uit de profielopbouw met name de profielkenmerken, die met de
waterhuishouding samenhangen, zoals roest-, mangaan- en reductievlekken, de G.H.W. en de G.L.W. en daaruit de Gt voor het betreffende pro
fiel af. Verder wordt voor het trekken van de Gt-grenzen, evenals voor
de bodemgrenzen gebruik gemaakt van topografische en landschappelijke
kenmerken, zoals bodemgebruik, reliëf, slootwaterstanden, enz..
Het is echter gewenst dat de op de bovenbeschreven wijze ge
maakte schattingen van de G.H.W. en de G.L.W. worden getoetst aan grond
waterstandsmetingen. In het gekarteerde gebied waren hiervoor weinig ge
gevens beschikbaar. Er werd gebruik gemaakt van een aantal grondwater
standsmetingen van de laatste jaren, waarvan de gegevens door de Cul
tuurtechnische Dienst beschikbaar werden gesteld. Bovendien werden in de
afgelopen winter enkele waarnemingen verricht. Mede ook als gevolg van

- IT deze omstandigheden geeft de grondwatertrappenkaart niet meer dan een
globaal beeld van de grondwaterhuishouding en van de gemiddeld hoogste
en gemiddeld laagste grondwaterstanden.
Voor de geschiktheidsbeoordeling van de gronden dient men
naast de bodemkaart steeds de grondwatertrappenkaart te raadplegen.
Beide kaarten vormen derhalve een eenheid en dienen ook als zodanig
te worden gebruikt. De grondwatertrappenkaart geeft uitsluitend de
diepteligging van het grondwater weer, maar slechts ten dele in hoe
verre een grond te nat of te droog is. Dit is mede afhankelijk van de
profielopbouw. waarover de bodemkaart informatie geeft. Ten einde de
eenheid der beide kaarten te benadrukken en het gebruik te vereenvou
digen zijn de bodcngror.£en on symbolen van de bcdeokaart tevens in de
basis van de grondwatertrappenkaart aangebracht. Van elke bodemeen
heid kan derhalve zonder meer worden afgelegen op welke Gt('s) zij
voorkomt en omgekeerd.
De opzet van de legenda.
Evenals bij de legenda-indeling voor de bodemkaart (bijlage 1)
is ook de legenda van de grondwatertrappenkaart zoveel mogelijk aange
past aan de gebruikte indeling voor de kaartbladenkartering voor Neder
land, schaal 1:50.000. Bij deze laatste worden in totaal zeven grondwatertrappen (I t/ra VII) onderscheiden, waarvan de G.H.W. en de G.L.W.
in de legenda (afb. 3) zijn aangegeven.
Voor het meer gedetailleerde onderzoek in dit gebied was deze
indeling te globaal en zijn enkele grondwatertrappen verder onderver
deeld of zijn enkele G.H.W.- of G.L.W.-grenzen nauwkeuriger aangegeven.
Zoals uit de legenda blijkt komt de landelijke grondwatertrap VII in
dit gebied niet voor.
Onderstaande Gt-indeling is gebruikt in het onderzochte ge
bied.
Gt

Ia

G.H.W. <20
G.L.W. <50

Ha j
0-20
5O-8O

Ilia
0- 20
80-120

III
0- lj.0
80-120

IV

Va

IjjO- 80
80-120

0- kO
120-200

Vla
1*0- 80 ) in cm 120-200 ) maaiveld

Op het bedrijf van de heer Rozeboor;. waar een onderbemaling
aanwezig is, wordt de grondwaterstarid kunstmatig laag gehouden, waar
door een geringe fluctuatie ontstaat, Hiervoor is grondwatertrap IV ge
hanteerd.
Voor de zandige oevergronden langs de Maas bij Nederhemert en
Wellseind waar de grondwaterstand wordt beïnvloed door de waterstand
in de Maas (kwel) komt een grotere fluctuatie voor (zie Gt Va).
Overigens is over het geheel de fluctuatie in dit gebied vrij
gering, doordat er een hoger zomer- en een lager winterpeil wordt ge
hanteerd.
li-.lj. Beschrijving van de grondwatertrappenkaart.
Grondwatertrap_Ia : G.H.W. ondieper dan 20 cm - m.v.
G.L.W„ ondieper dan 50 cm - m.v.
Deze grondwatertrap komt alleen voor in de uitgegraven ge
deelten van de oude eendekooien. De oppervlakte waarop deze Gt voor
komt is zeer gering.
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Grondwatertrap_IIa£ G.H.W, tussen O en 20 cm - m.v.
G.L.W. tussen 50 en 80 cm - m.v.
De gronden met deze grondwatertrap komen over een gpringe oppervlak
te voer. Het betreft alleen de lagere gedeelten in het Liesbroek,bij het
Sterrebos en ten noordoosten van het gemaal 't Hoofd.
De gronden worden als grasland gebruikt; op deze Gt zijn ze
hiervoor echter te nat.
Grondwatertrap_IIIa: G.H.W, tussen 0 en 20 cm - m.v.
G.L.W. tussen 80 en 120 cm - m.v.
Tot deze grondwatertrap behoren in hoofdzaak de zware klei
gronden in het lagere gedeelte van het komgebied en enkele kleinere
afgegraven stroken langs de Drielse Wetering.
Grondwatertrap_IIIj_ G.H.W. tussen 0 en 1+0 cm - m.v.
G.L.W, tussen 80 en 120 cm - m.v.
Deze grondwatertrap komt over een vrij grote oppervlakte voor.
Voornamelijk de iets hoger gelegen zware kleigronden en de zwaarste
stroom-op-komgronden hebben deze Gt.
De gronden binnen deze grondwatertrap, waarvan de G.H.W.
+ lj.0 cm is, zijn geschikt voor akkerbouw in het bijzonder voor zomer
gewassen. Hiertoe behoren de gronden ten noordoosten van Nederhemert
tot aan de Riemersteeg, een strook langs Gt Vla, ten noorden van de
Riemersteeg en ten zuiden van de eendenkade in het Hamblok van Aalst.
Grondwat ert rap_IV: G.H.W. tussen 1+.0 en 80 cm - m.v.
G.L.W. tussen 80 en 120 cm - m.v.
De gronden van het bedrijf van de heer Rozeboom (bij het
Sterrenbos) waar door middel van onderbemaling het grondwater op + 1 ra
- m.v. wordt gehouden, hebben deze grondwatertrap.
Grondwatertrap_Va: G.H.W. tussen 0 en lf.0 cm - m.v.
G.L.W. tussen 120 en 200 cm - m.v.
Deze grondwatertrap komt in het zuiden van het gebied voor in
de matig fijnzandige oevergronden. In deze gronden treedt kwel op on
der invloed van de waterstand in de oude Maas. Vooral bij zeer hoge
waterstanden van deze rivier zijn ze vrij nat, speciaal bodemtype S2Z.
Grondwatertrap_VIaj_ G.H.W. tussen 1|0 en 80 cm - m.v.
G.L.W. tussen 120 en 200 cm - m.v.
Deze grondwatertrap komt voor over een vrij grote oppervlakte
in het westelijke gedeelte van het Hamblok van Aalst, een brede strook
langs de Drielse Wetering vanaf de Riemersteeg tot aan de Eendes. Verder
hebben de hoger gelegen gronden bij Nederhemert en Wellseind, een klein
gedeelte bij het gemaal 't Hoofd en de dikke overslaggronden nabij het
Sterrenbos deze grondwatertrape
Op type S2Z in de omgeving van Nederhemert en op gronden met
een zandige tussenlaag ten noordwesten van de Rietschoof en bij het ge
maal 't Hoofd (op de bodemkaart met toevoeging z1 en z2 aangegeven)
treedt in een droge periode in meer of mindere mate verdroging op.
De dikke overslaggronden (type OZ) zijn eveneens in drogere
perioden sterk droogtegevoelig.
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5. DE BESCHRIJVING VAN DE BODEMKAART IN GEDETAILLEERD OVERZICHT, SCHAAL
1;5.000 (bijlage 1)
5.1 Kleigronden.
5.1.1 Diepe kleigronden: Gronden met een kleidek dikker dan 80 cm
De grootste oppervlakte van het onderzochte gebied bestaat uit
diepe kleigronden.
Naar verschil in zwaarte van de bovengrond zijn vier klassen
onderscheiden. Deze klassen zijn door verschil in profielverloop in to
taal in zestien kaarteenheden onderverdeeld.
In deze gronden komen alle onderscheiden grondwatertrappen voor,
overwegend echter grondwatertrap III en lila. In een gedeelte van de ho
ger gelegen stroomgronden langs de Drielse Wetering en langs de Maas
komt grondwatertrap Vla voor. De lichte zavelgronden langs de Maas hebben
gedeeltelijk grondwatertrap Va.
In hoofdstuk 11 zijn van alle kaarteenheden één of meer schema
tische profielbeschrijvingen opgenomen, die zijn genummerd met PI, P2,
enz.. Deze nummering is in het hier volgende gedeelte tussen haakjes
aangegeven.
Kaarteenheid_S (P1): Lichte zavelgronden
Dit type omvat een geringe oppervlakte binnen de diepe klei
gronden. De bovengrond is overwegend fijnzandig met plaatselijk bijmen
ging van matig grof zand (toev. x, xx), waardoor de structuur van deze
gronden minder gunstig is.
De humushoudende bovenlaag is op vele plaatsen dikker dan 30 cm>
nl. 30-50 cm (toev. cc); het humusgehalte varieert van 14.-6$. De boven
grond is kalkarm tot kalkhoudend, de ondergrond overwegend kalkrijk.
Op enkele plaatsen komt tussen 1+0 en 80 cm diepte een zandlaag
voor (dunner dan 1+0 cm) bestaande uit matig fijn zand (toev. z2) en op
die plaatsen waar dieper dan 80 cm zware klei voorkomt is dit aangegeven
met toevoeging k3.
Het zijn gemakkelijk bewerkbare gronden, die hoofdzakelijk in
gebruik zijn voor grove groenteteelt, aardbeien en fruitteelt.
Een gedeelte van dit type op grondwatertrap Va staat onder in
vloed van de waterstand in de Maas (kwel), waardoor deze gronden in het
voorjaar, vooral tijdens hoge waterstanden op deze rivier,zeer nat zijn
en daardoor vaak gaan slempen. Door het optreden van kwel wordt de ge
schiktheid voor fruitteelt en groente nadelig beïnvloed. Verder komt dit
type voor op grondwatertrap III en Vla.
(P2) : Zware zavelgronden, binnen 40 cm meestal over
gaand in lichte zavel en tussen 1+0 en 80 cm in
zware klei
Dit type komt over een geringe oppervlakte voor ten westen van
Nederhemert, aan de noordzijde van de Molensteeg en ten noorden van
Wellseind.
De zware klei-ondergrond werkt min of meer storend op de water
beweging in het profiel. Waar dit type een matig dik (3O-5O cm) humushoudend dek heeft en waar in de bouwvoor matig grof zand voorkomt, is dit
aangegeven met de toevoeging cc, respectievelijk toevoeging x.
Type M1S2W komt op grondwatertrap III en Vla voor en is in ge
bruik voor grove tuinbouw en akkerbouw, Voor fruitteelt is de zware on
dergrond minder gunstig.
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Kaarteenheid M (P3): Zware zavelgrond
Het profiel is overwegend uiterst fijnzandig gelaagd en gaat
dieper dan lj.0 cm meestal over in lichte zavel,
Het zijn in hoofdzaak de lichtere gedeelten van de stroomgronden die in vrij smalle stroken langs de Maas en de Drielse Wetering
voorkomen.
De toevoegingen die bij dit type voorkomen zijn: x, xx, cc en
k3.
De structuur van deze gronden is goed, echter waar bijmenging
van matig grof zand (toevoegingen x en xx) heeft plaatsgehad, is een
minder goede structuur ontstaan.
Deze gronden komen overwegend voor op grondwatertrap Vla en
III en Va.
Deze gronden zijn zowel voor grasland, bouwland als tuinbouw
in gebruik.
Kaarteenheid_M2L ( P)+ ) : Zware zavelgrond tussen I4.O en 80 cm overgaand
in lichte klei, dieper dan 80 cm meestal weer
overgaand in zware en/of lichte zavel
Enkele gedeelten van de stroomgronden langs de Drielse Wete
ring behoren tot deze kaarteenheid. In het profiel komen zeer dunne
zandlaagjes voor die uiterst fijnzandig zijn. In het algemeen bestaat
de ondergrond uit zware en/of lichte zavel. Ten westen van Aalst ech
ter varieert dieper dan 80 cm de zwaarte van de ondergrond, gedeelte
lijk is deze lichter dan de bovenliggende lagen (toevoeging a) en ge
deeltelijk bestaat hij zelfs uit zware klei (toevoeging k3).
Dit type heeft grondwatertrap Vla, alleen ten zuidwesten van
Aalst komt grondwatertrap lila voor.
Het bodemgebruik is bouwland, grasland en grove tuinbouw.
Kaarteenheid M2W (P5): Zware zavelgrond tussen lj.0 en 80 cm overgaand
in zware klei
Dit type komt voor langs de Drielse Wetering, ten westen van
Nederhemert en verder in kleine oppervlakten verspreid over het gebied.
Ten westen van Nederhemert wordt in een gedeelte van deze
gronden dieper dan 80 cm een venige kleilaag of kleihoudend veen aange
troffen (toevoeging vk3) -, Ten noorden van hst gemaal 't Hoofd komt
een matig grofzandige tussenlaag in het profiel voor (toevoeging z1 en
z2). Een gedeelte van deze gronden heeft öf een humushoudende bovenlaag
die dikker dan 30 cm is (toevoeging cc) of bijmenging van matig grof
zand (toevoeging xx), waardoor de bovengrond zeer stug is.
Op grondwatertrap Vla zijn deze gronden als bouwland in ge
bruik. Op grondwatertrap III (ten noorden van Nederhemert) en lila is
het bodemgebruik grasland.
Kaarteenheid M1L2M (P6, P6a) : Zware zavelgrond binnen lj.0 cm overgaand
in lichte klei, tussen lj.0 en 80 cm weer
overgaand in zware zavel
Ten oosten van Aalst en in een langgerekte strook langs de
Drielse Wetering komt dit type voor.
In het profiel komen overwegend zeer dunne laagjes uiterst
fijn zand voor. Ten oosten van Aalst wordt dieper dan 80 cm zand aan
getroffen (toevoeging z3).
Deze gronden hebben grondwatertrap Vla en worden zowel voor
bouwland als voor grasland gebruikt.
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Kaarteenheid M1L2W (P7!): Zware zavelgrond binnen 1+0 cm overgaand in
tussen i+0 en 80 cm weer over
gaand in zware klei.
Dit type komt alleen ten noorden van het Sterrenbos voor,
grenzend aan de overslaggronden.
De bovengrond heeft min af meer een gebroken karakter, door
bijmenging van overslagzand (toevoeging o). In de ondergrond wordt
dieper dan 80 cm venige klei aangetroffen.
Dit type ligt op grondwatertrap lila en is hoofdzakelijk in
gebruik als grasland.
Het is een goede graslandgrond, maar door de overslaginvloed
en de zware ondergrond zijn de mogelijkheden voor tuinbouw gering.
Kaarteenheid L1M (P8, P8a): Lichte kleigrond ondieper dan Î+0 cm over
gaand in zware zavel.
In het Hamblok van Aalst komen enkele kleine oppervlakten van
dit type voor, in het noorden van het gebied en ten noorden van Nederhemert.
De overwegend kalkarme bovengrond, met een humusgehalte van
ca.
heeft een goede structuur.
In dit type zijn de volgende profielkenmerken met een toe
voeging aangegeven: humushoudende bovenlaag 30-50 cm (toev. cc),bijmen
ging van matig grof zand (toev. x, xx), zandtussenlaag dunner dan 1+0
cm,beginnend ondieper dan 1+0 cm (toev. z1 ) en beginnend tussen 1|.0 en
80 cm (toev. z2), zware klei beginnend dieper dan 80 cm (toev. k3).
Overwegend hebben deze gronden grondwatertrap Vla, echter ten
noorden van Nederhemert grondwatertrap III.
Het bodemgebruik is akkerbouw, grove tuinbouw en weidebouw.
L1M2W (P9): Lichte kleigrond, binnen 1+0 cm overgaand in
zware zavel, tussen 2+0 en 80 cm weer over
gaand in zware klei.
In totaal komt deze kaarteenheid over een geringe oppervlakte
voor. De grootste oppervlakten hiervan treft men aan ten noorden van
Nederhemert en ten noorden van Wellseind. Ten noorden van De Rietschoof
komen nog twee kleine oppervlakten voor. Hier hebben de profielen een
zandtussenlaag dunner dan I4.0 cms die in het ene vlak ondieper dan 1+0
cm en in het andere tussen 1+0 en 80 cm begint (toevoegingen resp. z1 en
z2). Bovendien heeft hier in de bovengrond een bijmenging van matig
grof zand plaatsgehad,waardeer de® stug is (toevoeging xx). Ten noorden
van Nederhemert wordt beneden 80 cm venige klei of kleihoudend veen
aangetroffen (toevoeging vk3).
Hoofdzakelijk hebben deze gronden grondwatertrap III, een
klein gedeelte van de strook ten noorden van Nederhemert echter grond
watertrap lila en bij De Rietschoof Vla.
De gronden zijn zowel voor bouwland als grasland in gebruik.
i ü L ( P I 0 , P l O a ) : L i c h t e k l e i g r o n d e n t u s s e n 1+0 e n 8 0 c m
overgaand in zware zavel
Dit type komt hoofdzakelijk voor in het Hamblok van Aalst
en omvat hier overwegend de lichtere gedeelten van de stroomgronden.
In de omgeving van het gemaal 't Hoofd en ten noordwesten van De
Rietschoof komt dit type voor in de omgeving van de oevergronden, met
als gevolg dat men op verschillende plaatsen een zandige tussenlaag
aantreft (toevoeging z2).

- 22 -

De bovengrond heeft een humusgehalte van
à 5^ en is over
wegend kalkarm met een kalkrijke ondergrond. In de omgeving van het
gemaal 't Hoofd,ten noorden en ten noordwesten van De Rietschoof heeft
in de bovengrond in meer of minder sterke mate bijmenging van matig
grof zand plaatsgehad (toevoegingen x en xx). In het laatste deel is
de humeuze bovengrond hier ook dikker dan 30 cm (toevoeging co).
De ondergrond van zware zavel wordt plaatselijk naar beneden lichter
(toevoeging a). Er wordt echter ook dieper dan 80 cm zware klei aan
getroffen (toevoeging k3).
Deze gronden liggen overwegend op grondwatertrap III, Vla
en een klein gedeelte echter op lila.
Ze zijn in gebruik als grasland, bouwland en voor grove tuin
bouw.
Kaarteenheid L (PI 1): Lichte kleigrond
Van dit type is de totale oppervlakte gering. Deze gronden
liggen verspreid in het gebied.
De bovengrond heeft een humusgehalte van +
en is kalkarm.
De ondergrond is overwegend kalkhoudend . In de omgeving van De Rietschoof heeft in de bovengrond bijmenging van matig grof zand plaatsge
had, waardoor de structuur vrij stug is (toevoeging xx). Overigens is
de structuur van deze gronden vrij goed. Ten zuiden van Aalst en in
het oosten van het gebied langs de Drielse Wetering is de diepere on
dergrond lichter van samenstelling en ten zuidoosten van de Rietschoof
wordt venige klei beneden 80 cm aangetroffen (toevoeging resp. a en
vkï).
De gronden liggen op grondwatertrap III en Va en zijn in ge
bruik als akkerbouw en grove tuinbouw.
(P12, P12a): Lichte kleigrond tussen J+O en 80 cm
overgaand in zware klei
Dit type komt voor over een vrij grote oppervlakte. De gronden
liggen hoofdzakelijk op de overgang van de lichtere stroomgronden naar
de zware kleigronden (komgronden),
De bovenlaag is kalkarm; de hieronder liggende lichte klei is
kalkhoudend tot kalkrijk tot de overgang naar de kalkarme zware kleiondergrond.
In een groot gedeelte wordt dieper dan 80 cm venige klei aan
getroffen (toevoeging vk3). Ten zuiden en ten zuidoosten van Aalst
wordt de ondergrond echter lichter (toevoeging a). In het laatstge
noemde gedeelte heeft de bovengrond bijmenging van matig grof zand ge
had, evenals ten noorden van het gemaal 't Hoofd (toevoeging x en xx),
waar bovendien in het profiel een zandtussenlaag voorkomt (toevoeging
z2). In de omgeving van het »Sterrenbos is de bovengrond plaatselijk
gebroken door bijmenging van overslagzand (toevoeging o).
Grondwatertrap III, Ilia, IV en Vla, het grootste deel echter
op III en Vla.
Deze gronden zijn in gebruik als grasland en bouwland en een
klein gedeelte voor grove tuinbouw.
Kaarteenheid L1W2LM (P13): Lichte kleigronden binnen )+0 cm overgaand
in zware klei tussen 1+0 en 80 cm overgaand
in lichte klei en zware zavel
Dit type ligt over een vrij grote oppervlakte ten noorden
van het Liesbroek en vormt hier het overgrote deel van de stroomgrond
waarin een zware kleilaag is afgezet.
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De lichte kleibovengrond met de daaronder liggende zware klei
laag is overwegend kalkarm, terwijl de lichtere ondergrond kalkrijk is.
Deze gronden liggen in hoofdzaak op grondwatertrap III en Vla.
Ze zijn in gebruik als akkerbouw en weidebouw.
Kaarteenheid_L1W (P11+, Pll+a): Lichte kleigronden binnen 1+0 cm over
gaand in zware klei.
Dit type ligt voor het overgrote ceel in het gehele gebied
langs de zware (kom)kleigronden.
Het profiel is geheel kalkarm. Indien het profiel dieper dan
80 cm lichter wordt, is dit met de toevoeging a aangegeven en waar
tussen 80 en 120 cm - m.v. venige klei voorkomt is de toevoeging vk3
gebruikt.
Dit type ligt hoofdzakelijk op grondwatertrap Ilia en III en
is in gebruik als bouw- en grasland.
Kaarteenheid_W2L (P15» P15a): Zware kleigrond tussen 1+0 en 80 cm over
gaand in lichte klei.
Dit type komt hoofdzakelijk voor in het Hamblok van Aalst,
het grootste deel binnen de oude meander van de Drielse Wetering.
Wanneer dieper dan 80 cm de ondergrond lichter of zwaarder
wordt of overgaat in zware klei, is dit op de bodemkaart met de toe
voeging resp. a en k3 aangegeven. Een klein gedeelte aan de Vliet dat
is opgehoogd, is aangegeven met de toevoeging hh.
Dit bodemtype ligt op grondwatertrap III en Vla en is hoofd
zakelijk in gebruik als akkerbouw.
Kaarteenheid W (Pl6, Pl6a): Zware kleigrond.
Dit type komt in hoofdzaak voor in de kom van het gebied en
beslaat ruim een derde van de totale oppervlakte.
Plaatselijk zijn de gronden afgegraven (toev. a en aa) en
opgehoogd (toev. hh). In de ondergrond dieper dan 80 cm komt venige
klei (toev. vk3) voor. Bij het Sterrenbos heeft de bovengrond bijmen
ging van overslagzand gehad.
Dit bodemtype komt in hoofdzaak voor op de grondwatertrappen
Ilia en III on is hoofdzakelijk in gebruik als grasland.
5.1.2 Matig diepe kleigronden«
Hiertoe behoren alle gronden met een kleidek van 1+0 - 80 cm
dik. De zandondergrond bestaat overwegend uit matig fijn (M50: 15O210) kleiig, kalkrijk zand. In hoofdzaak behoren de zgn. oevergronden
van de Maas hiertoe. De grondwaterstand in deze gronden wordt beïn
vloed door de waterstand in de Maas; bij hoge waterstanden treedt
kwel op.
De gronden zijn overwegend in gebruik voor vollegrondsgroenteteelt met wat aardbeien onder glas.
Naar de zwaarte van en het profielverloop in het kleidek is
onders che iden:
lichte zavel (code S)
zware zavel (code M)
lichte klei op zware zavel (code L1M).

-
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Kaarteenheid S2Z (PI7)* Matig diepe lichte zavelgrond tussen )+0 en 80
^ overgaand in kleihoudend matig fijn zand.
De gronden die tot deze kaarteenheid behoren liggen ten zuiden
van Nederhemert.
De bovengrond is matig fijnzandig.
Ze hebben grondwatertrap Va en Vla.
Het grondwater wordt in deze gronden met een zeer doorlatende
ondergrond beïnvloed door de waterstand in de Maas, waardoor vooral in
de wirier en het voorjaar het gedeelte aangegeven met Gt-klasse Va vrij
nat is (kwel).
Dit type is hoofdzakelijk in gebruik als vollegronds groente
teelt met wat aardbeien onder glas.
Een zeer grote oppervlakte van dit type heeft een humushoudende bovenlaag van 30 - 50 cm, dit is op de bodemkaart aangegeven met
toevoeging c. Daarnaast is met toevoeging x aangegeven dat er bijmen
ging van matig grof zand heeft plaatsgehad, waardoor een vrij stugge
bovengrond is ontstaan*
Kaarteenheid_M2Z (Pl8): Matig diepe zware zavelgrond tussen ij-O en 80
cm overgaand in kleihoudend matig fijn zand.
"

(P^9): Matig diepe lichte kleigrond (naar beneden
lichter wordend), tussen ij.0 en 80 cm over
gaand in kleihoudend matig fijn zand.

Van deze twee typen is de oppervlakte zeer gering, + 3 ha en
als zodanig van weinig betekenis.
De profielopbouw van deze typen is vrijwel gelijk, alleen
type L1M2Z heeft een zwaardere bovengrond, waarin grofzandbijmenging
heeft plaatsgehad (toevoeging xx).
Grondwatertrap Vla.
5.2 De overslaggronden.
Dit zijn gronden met een sterk heterogene profielopbouw ont
staan als gevolg van een dijkdoorbraak. Naar de dikte van het pakket
overslagzand zijn 3 groepen onderscheiden:
diepe overslaggronden
» zandlaag dikker dan 80 cm
matig diepe overslaggronden, zandlaag l|0 - 80 cm dik
ondiepe overslaggronden, zandlaag dunner dan I4.O cm.
Naarmate het overslagzand in dikte afneemt, wordt de profiel
opbouw heterogener. De bovengrond bevat dan meer klei; bij de ondiepe
overslaggronden varieert dit van kleihoudend zand tot lichte klei. De
bovengrond is meestal kalkarm en het humusgehalte hiervan bedraagt 2g
tot Q%.
De zandondergrond dieper dan 30 cm is wisselend kalkhoudend
en kalkarm. Er zijn ^ kaarteenheden onderscheiden.
5.2,1 Diepe overslaggronden (zandlaag dikker dan 80 cm).
Kaarteenheid OZ (P20, P20a): Overslaggrond, overwegend matig grof
kleihoudend zand tussen 80 en 120 om
overgaand in zware klei.
gronden.

Dit type beslaat maar een kleine oppervlakte van de overslag

Het profiel bestaat overwegend uit kleihoudend kalkarm tot
kalkhoudend matig grof zand (M3OO) en is met uitzondering van de bo
vengrond humusarm.
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Het ligt op de grondwatertrappen III en Vla en is in gebruik
als grasland en bouwland. Het grasland is op dit type droogtegevoelig.
5.2.2 Matig diepe overs1aggronden (zandlaag 3+0 - 80 cm dik).
Kaart eenheid 0Z2W (P2l): Overslaggrond die tussen 1+0 en 80 om overgaat
in zware klei.
Ruim de helft van de overslaggronden bestaat uit dit type.
De bovengrond van dit type is zeer heterogeen, varieert van kleihoudend zand tot liohte klei en is kalkarm tot kalkhoudend. Dit overslag
materiaal gaat tussen U-0 en 80 cm over in zware klei. Wanneer tussen
80 en 120 cm - m.v. venige klei voorkomt is dit met een toevoeging
(vk3) aangegeven.
Dit type ligt op de grondwatertrappen III en IV en is als
grasland, bouwland en voor fruitteelt in gebruik.
5.2.3 Ondiepe overslagjgronden (Dunner dan 1+0 om).
Kaarteenheid_0Z1L2W (P22): Overslaggrond binnen 1+0 cm overgaand in
lichte klei en tussen 1+0 en 80 cm in zware
klei»
Dit type komt over een geringe oppervlakte voor langs de
rand van de overslaggronden.
De bovenste 1+0 cm zijn sterk heterogeen. Het overslagmate
riaal is overwegend kalkarm en varieert hier van kleihoudend zand tot
grofzandige lichte klei.
Wanneer binnen 120 cm - m.v. venige klei in de ondergrond
voorkomt is dit met een toevoeging (vk3) aangegeven.
Dit type ligt op grondwatertrappen III en IV en is in gebruik
voor weidebouw en fruitteelt.
Kaarteenheid 0Z1W (P23): Overslaggrond binnen 1+0 cm overgaand in
zware klei»
Dit type komt eveneens over een geringe oppervlakte aan de
rand van het overslaggebied voor.
De overwegend kalkarme bovengrond (dunner dan 1+0 cm) vari
eert in zwaarte van kleihoudend zand tot £;rofzandige lichte klei.
De ondergrond bestaat hoofdzakelijk uit zware klei. Wanneer
binnen 120 cm venige klei voorkomt, is dit met een toevoeging (vk3)
aangegeven.
Deze gronden liggen op grondwatertrappen Ilia en III en zijn
in gebruik als grasland,
5-3 Oude cultuurgronden.
De oude cultuurgronden zijn doorgaans vrij homogeen van profielopbouw en hebben meestal dezelfde samenstelling en lutumgehalte
als de gronden uit de naaste omgeving. Deze profielen zijn in de on
dergrond vaak rijk aan ijzer-fosfaatvlekken. Verder worden in deze
profielen veel baksteenresten aangetroffen.
De humushoudende bovenlaag Is veelal dikker dan 50 cm en
heeft een humusgehalte van + %%, Deze gronden liggen alle hoger ten
opzichte van de naaste omgeving en zijn dan ook aanmerkelijk droger.
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5'k Stroombeddinggronden.
Deze gronden hebben meestal een sterk wisselende profielopbouw, variërend van lichte zavel tot zware klei met zandige en/of venige tussenlagen. Een uitzondering hierop maakt de oude meander in
het Hamblok van Aalst. In deze bedding komen overwegend zware kleiprofielen voor.
Deze gronden liggen laag ten opzichte van de omgeving en
zijn daardoor vrij nat. De beddinggronden langs de Maasdijk waar
plaatselijk kwel voorkomt zijn zeer nat.
5.5 Vergraven gronden.
Vergraven gronden komen in dit gebied weinig voor. Het zijn
afgegraven strookjes van zeer geringe oppervlakte, waarvan het mate
riaal voor ophoging van de dijk en van de kaden langs de Wetering is
gebruikt.
Verder komt rondom het gemaal 't Hoofd een kleine oppervlakte
verwerkte gronden voor. Ook de oude eendenkooien, die nog in het land
schap te zien zijn, worden tot de vergraven gronden gerekend.
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- 27 6. DE GRONDMONSTERANALYSES.
Tijdens het veldwerk zijn verspreid over het gebied enkele
grondmonsters genomen.
De schattingen in het veld zijn daarna aan deze analyses
getoetst en zonodig gecorrigeerd.
In het begin van het veldwerk werden de schattingen geba
seerd op een aantal monsterplekken in de naaste omgeving van het ge
bied met eenzelfde profielopbouw, waarvan analysedjfers bekend wa
ren. Bij toetsing van deze schattingen achteraf, bleken de afwijkin
gen zeer gering te zijn.
Op afbeelding ij. is op een situtatiekaart de plaats en de
nummers van de grondmonsters weergegeven (voor nadere plaatsbepaling
zie boorpuntenkaart).
Op afbeelding 5 zijn de analysecijfers van in totaal 8 mon
sters, die op 5 verschillende kaarteenheden zijn genomen, weergegeven.
Op afbeelding 6 zijn van een oevergrond en een overslaggrond
de verschillende fracties in blokdiagrammen uitgezet. Dit ter verge
lijking van de verschillende zandfracties, waarbij duidelijk tot
uiting komt dat het zand van de overslaggronden grover van samenstel
ling is dan dat van de oevergronden.

- 28 7. DE B0DEMGESCHIKTHEIDSCLAS5IFICATIE VOOR DE TUINBOUW.
7.1 Inleiding.
De belangrijkste vorm van tuinbouw op de lichtere gronden in
dit gebied is vollegronds groenteteelt,met daarnaast aardbeden aider g]as.
Daarnaast komt op enkele percelen fruitteelt voor. Ook in het zware
kleigebied komen enkele bedrijven voor met fruitteelt, terwijl op de
middelzware gronden in de omgeving van Nederhemert een geringe uit
breiding van fruit plaatsheeft.
De eisen die hier in dit gebied gesteld worden voor de volle
gronds groenteteelt liggen niet erg hoog.
De mogelijkheden voor de tuinbouw beperken zich in hoofdzaak
tot het zuidoostelijke en westelijke gedeelte van het gebied met een
smalle strook langs de Drielse Wetering van oost naar west. Dit zijn
in hoofdzaak lichte en zware zavel en lichte kleigronden.
Oude tuingronden zijn ontstaan door jarenlange bewerking en
organische bemesting. Deze gronden zijn zeer geschikt.
In het. algemeen voldoen in dit gebied de oude graslandgronden beter aan de eisen die aan een goede grond voor intensieve tuin
bouw worden gesteld dan de bouwlandgronden. Oud grasland heeft gemid
deld een hoger humusgehalte en een betere structuur, die ook tot gro
tere diepte doorgaat dan overeenkomstige bouwlandgronden.
In het kader van dit onderzoek zal in hoofdzaak gesproken
worden over de mogelijkheden in dit gebied voor de Bommelerwaardse
glascultuur voor fruitteelt en aardbeienteelt bij de bestaande en bij
een optimale waterbeheersing.
In voorgaande hoofdstukken is reeds uiteengezet dat ruim één
derde gedeelte van het gebied bestaat uit zware kleigronden. Deze
gronden zitfn voor tuinbouwkundige doeleinden weinig geschikt. Voor de
overige gronden waarop mogelijkheden zijn voor tuinbouw en waarvan
de profielopbouw nogal uiteenlopend is, is de mate van geischiktheid
nogal wisselend.
7.2 De tuinbouwkundige mogelijkheden en de waterhuishouding.
Zoals in hoofdstuk 3 reeds werd vermeld is de ontwaterings
toestand in dit gebied voor landbouwkundige doeleinden vrij goed, hoe
wel voor het gehele gebied wordt volstaan met één zomer- en winterpeil
voor de gehele polder.
Bij een zomerpolderpeil is het lagere gedeelte van het gebied
aan de natte kant, terwijl voor het hogerliggende gedeelte de grondwa
terstand in een droge periode te laag is.
Aangezien voor tuinbouwkundige doeleinden aan de grond hogere
eisen worden gesteld, vooral aan de waterbeheersing, zal in dit gebied
voor de gronden die daar voor geschikt zijn een goed waterbeheersingsplan noodzakelijk zijn.
In het zuidelijke gedeelte van het gebied tussen de Maasdijk
en de Molensteeg en een klein aansluitend gedeelte tussen Wellseind
en Nederhemert waar de ondergrond matig fijnzandig tot matig grofzandig is, komt kwel voor. Het grondwater staat in deze omgeving onder in
vloed van de waterstand in de Oude Maas. Dit is echter maar van tijde
lijke aard, aangezien de Maas een regenrivier is.
Door deze tijdelijke kwel die meestal in het voorjaar op
treedt, zijn voor deze overigens vrij goede tuinbouwgronden de moge
lijkheden aanzienlijk geringer.
Voor intensieve glascultuur en in het bijzonder voor de
groenteteelt onder glas is goed gietwater onmisbaar. De eisen die aan
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het gietwater worden gesteld zijn niet onderzocht. Voor eventuele ver
dere plannen zal het wenselijk zijn een onderzoek in te stellen naar
de bruikbaarheid van het water.
7.3 De bedrijfstypen.
7.3«1 Het Bonm^lerwaardse glastuinbouwbedrijf (aardbeien, tomaten en
andijvie)
Voor dit bedrijfstype is vooral belangrijk dat de grond ook
gedurende de wintermaanden een goede structuur heeft (open grond). De
bovengrond moet structuurbestendig zijn en weinig gevoelig voor verslemping.
Hieraan voldoen de humeuze zware zavel- en lichte kleigron
den met een goed doorlatende ondergrond en een lage grondwaterstand
het beste. De lichte zavelgronden zijn voor dit bedrijfstype iets
minder geschikt; deze zijn wat slempgevoeliger en minder structuurbestendig.
Voor de gronden die in dit gebied geschikt geacht worden en
waar nog nimmer tuinbouw op bedreven is, zal toediening van organisch
materiaal (tuinturf) noodzakelijk zijn.
7.3.2 Het fruitbedrijf\
In dit gebied komen de hoogst boven het grondwater gelegen,
diep zavelige en diepe lichte kleigronden het meest voor fruitteelt
in aanmerking. Deze gronden hebben een goede structuur en veel kleine
en grove porieën tot + 80 cm - m.v.. Een goede beworteling tot + 80
cm is hier mogelijk en deze bewortelbare zone is ruimschoots in staat
om de bomen van vocht te voorzien. De grondwaterinvloed in de bewor
telbare laag is daarom van weinig betekenis en kan zelfs achadelijk
zijn, omdat de grondwaterspiegel aan schommeling onderhevig is, waar
door de wortels periodiek zuurstofgebrek krijgen met een- grote kans
dat deze gaan afsterven.
Diep zavelige en kleiige gronden zonder grondwaterinvloed in
de bewortelbare laag komen hier nagenoeg niet voor.
Aangezien de diep zavelige en kleiige gronden in dit gebied
overwegend een hogere ligging hebben, zal voor deze gronden een ver
betering van de detailontwatering al voldoende zijn. Daarnaast is
van een gedeelte van de diep zavelige en kleiige gronden de ligging
dermate ongunstig (langgerekt) dat deze bedrijfseconomisch voor de
fruitteelt niet in aanmerking komen.
Ook de diep zavelige en kleiige gronden in dit gebied met
een zandtussenlaag, waardoor storing in de wortelgroei en de water
huishouding op kan treden, zijn voor de fruitteelt minder geschikt.
De matig diepe zavel- en lichte kleigronden met een zandondergrond, tussen MD en 80 cm beginnend, hebben veelal een vrij scher
pe overgang, waardoor de beworteling zich beperkt tot de zavel- en
lichte kleibovenlaag, waarin de hoeveelheid beschikbaar vocht niet
altijd voldoende is voor een ongestoorde groei. Deze gronden zijn
voor de fruitteelt dan ook maar matig geschikt.
De diepe zavel- en lichte kleigronden met een zware klei
laag of ondergrond, beginnend tussen ifO en 80 cm, waarvan in dit ge
bied een vrij grote oppervlakte voorkomt, zijn voor de fruitteelt
eveneens matig geschikt. De beworteling stagneert op de zware kleiondergrond, die zeer dicht is en een slechte structuur heeft. Na
een eventuele ontwatering zal de structuur waarschijnlijk iets beter
worden, doch dit gaat zeer langzaam in deze zware gronden. Ook na
ontwatering blijven deze gronden waarop met enig voorbehoud fruit
aangeplant kan worden, matig geschikt.
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De aardbeienteelt zowel onder glas als op de volle grond,
stelt minder hoge eisen aan de grond dan de Bommelerwaardse glasteel
ten en de fruitteelt. Voor deze teelt geldt evenals voor de bovenge
noemde teelten dat de kalkrijke zavel- en lichte kleigronden de meest
geschikte zijn. Een zware klei-ondergrond is voor de aardbeienteelt
minder bezwaarlijk dan bij de andere teelten. De oppervlakte die voor
de teelt van aardbeien in dit gebied geschikt is, is dan ook aanmer3selijk groter dan die voor de Bommelerwaardse glas- en fruitteelt.
Wat de grondwaterstand betreft is voor de vollegronds aard
beienteelt een meer beheerste grondwaterstand van groter belang dan een
tijdelijk diepere grondwaterstand« De gemiddelde hoogste grondwater
stand mag + 60 cm - m.v. bedragen.
Voor de vroege aardbeienteelt zijn de wat drogere gronden,
wanneer goed gietwater aanwezig is, meer geschikt. De drogere gronden
zijn in het voorjaar vlugger op temperatuur, waardoor de groei van het
gewas sneller op gang komt*
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Afb. 7. Globale bodemgeschiktheid voor tuinbouw van de onderscheiden kaarteenheden met een verschillende grondwatertrap bij de bestaande waterbeheersing.
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8. IE GLOBALE BOPEMGESCHIKTHEIDSKAART VOOR TUINBOUW BIJ DE BESTAANDE
WATERBEHEERSING, SCHAAL 1:5.000 (bijlage 3).
8.1 Inleiding.
Bij de samenstelling van deze kaart is uitgegaan van de ziens
wijze zoals die in het voorgaande hoofdstuk is omschreven.
Naar hun profielopbouw en grondwaterstand zijn de kaarteenheden
onderverdeeld in 7 klassen,aangepast aan de t&drijfstypen, die voorkomen.
Binnen deze klassen is een onderverdeling gemaakt naar de mate van
geschiktheid, nl. geschikt, matig geschikt en weinig geschikt.
Gronden, behorende tot de klasse zeer geschikt komen in dit ge
bied niet voor.
Op afbeelding 7 is de geschiktheid weergegeven van elk bodemtype bij een bepaalde grondwatertrap.
Bij de geschiktheidsbeoordeling heeft de zwaarte van de boven
laag, het profielverloop en de grondwatertrap een belangrijke rol ge
speeld.
Bij de geschiktheidsbeoordeling van de gronden die met een of
meer toevoegingen op de bodemkaart voorkomen, is rekening gehouden met
de aard van deze toevoeging. Hierdoor zijn enkele kaarteenheden met een
bepaalde toevoeging op de bodemgeschiktheidskaart lager gewaardeerd dan
op afb. 7 is aangegeven.
Om praktische redenen zijn de legenda's op de beide bodemgeschiktheidskaarten (bijl. 3 en bijl. 3a) dezelfde. Dit houdt echter in
dat de klasse lib op de bodemgeschiktheidskaart bij de huidige water
beheersing (bijl.3) niet voorkomt.
Deze bodemgeschiktheidskaarten (bijl. 3 en 3a) moeten als glo
baal worden gezien (zie par. 1.5)« Aan de hand van zgn. bedrijfskarte^
ringen, opbrengstbepalingen, etc. kunnen beter gefundeerde adviezen
worden verstrekt.
8.2 Beschrijving van de bodemgeschiktheidsklassen.
IQasse_Ia: Gronden die in het algemeen geschikt zijn voor het Bommelerwaardse glasbedrijf, de fruitteelt en de aardbeien.
Hiertoe worden de zware zavel- en lichte kleigronden gerekend, die
meestal dieper dan 80 cm overgaan in lichte en/of zware zavel * Deze
gronden hebben een gemiddeld hoogste grondwaterstand (G.H.w.) tussen
br0 en 80 cm en een gemiddeld laagste grondwaterstand (G.L.W.) tussen
120 en 200 cm (Gt VI).
Ze zijn goed doorlatend en opdrachtig, kalkhoudend tot kalkrijk en hebben een goede structuur.
Een goede waterbeheersing zal echter de structuurvorming in de
ondergrond nog kunnen bevorderen.
Voor de intensieve glascultuur zijn de lichtste gronden van de
ze groep slempgevoelig, terwijl de zwaarste iets moeilijker bewerkbaar
zijn.
Klasse_Ib: Gronden die in het algemeen geschikt zijn voor het Bommelerwaardse glasbedrijf en de aardbeienteelt, doch matig ge
schikt voor de fruitteelt.
Tot deze klasse worden de diepe lichte zavelgronden gerekend en de ma
tig diepe lichte zavel- en zware zavelgronden op zand en/of met een
zandige tussenlaag en verder de zware zavelgronden, waarbij het profiel
tussen lj.0 en 80 cm overgaat in zware klei.
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G.L.W, tussen 120 en 200 cm (Ot VI).
De matig diepe zavelgronden op zand en/of met een zandige
tussenlaag hebben een goede structuur en zijn goed doorlatend maar ten
gevolge van de vrij scherpe overgangen zijn ze minder goed doorwortelbaar. De zware zavelgronden op zware klei zijn in de ondergrond minder
goed van structuur en moeilijker doorwortelbaar, waardoor ze voor fruit
teelt matig geschikt zijn.
Tot deze groep worden ook de oude cultuurgronden gerekend. Dit
zijn overwegend zware zavelgronden met een matig dikke humushoudende
bovenlaag (+ 50 cm dik) met een goede structuur en een goed doorlaten
de ondergrond.
Klasj3e_IIa2 Gronden die in het algemeen matig geschikt zijn voor het
Bommelerwaardse glasbedrijf en fruitteelt, doch geschikt
zijn voor aardbeien.
Tot deze klasse worden de lichte en zware zavelgronden en de zware za
vel- en lichte kleigronden gerekend, waarbij het profiel tussen I4.0 en
80 cm overgaat in zware klei met grondwatertrap III (G.H.W. 0-1+0 cm en
G.L.W. 80-120 cm).
Deze gronden hebben over het geheel een goede structuur in de
bovengrond, doch een lagere ligging t.o.v. het grondwater dan de gron
den in de klasse Ia en Ib,met uitzondering van een^ klein gedeelte van
deze gronden nabij het Sterrenbos, dat een onderbemaling heeft.
De zware klei-ondergrond die in deze profielen voorkomt, werkt
storend op de waterbeweging zodat deze gronden vooral in de herfst,
winter en voorjaar vaak wateroverlast hebben, des te meer omdat ze
lager liggen dan de omliggende gronden. Derhalve zijn ze voor groente
teelt onder glas en voor fruitteelt matig geschikt.
Klasse__IIb£ Deze geschiktheidsklasse komt bij de bestaande ontwatering
niet voor.
Klasse_IIc2. Gronden die in het algemeen matig geschikt zijn voor de
Bommelerwaardse glascultuur en de aardbeienteelt en weinig
geschikt voor de fruitteelt.
Tot deze klasse behoren de zware zavel- en lichte kleigronden en de
lichte kleigronden die tussen lj.0 en 80 cm overgaan in zware klei op de
grondwatertrap lila (G.H.W. 0-20 cm en G.L.W. tussen 80 en 120 cm).
Tot deze groep is verder één kaarteenheid gerekend met een zware (kom)
kleitussenlaag die ondieper dan 3+0 cm begint.
De gronden in deze klasse hebben over het geheel een min
der goede structuur, vooral in de ondergrond door een te hoge grondwa
terstand.
Door een diepere ontwatering zal de structuurvorming in de on
dergrond geleidelijk beter worden, waardoor mogelijkheden voor tuinbouw
onder glas en aardbeien hoger worden.
Voor de fruitteelt blijven de gronden met een zware klei-ondergrond ondieper dan 80 cm minder geschikt.
KLasse_IIIa: Gronden die in het algemeen weinig geschikt zijn voor het
Bommelerwaardse glasbedrijf en de fruitteelt en matig ge
schikt voor de aardbeienteelt.
Tot deze klasse behoren de lichte kleigronden die binnen >4.0 cm overgaan
in zware klei. De zware kleilaag die ondieper dan J+O cm voorkomt is
vrij stug en moeilijk bewortelbaar. De lichtere bovenlaag (+ 20 à 30 cm)

- 33 heeft een redelijke structuur afhankelijk van de ontwatering en is daar
om voor de teelt van aardbeien nog matig geschikt.
Overigens zijn de gronden in deze klasse weinig geschikt.
De kaarteenheden met toevoeging (z1 en z2) voor een zandige tussenlaag
en/of matig grofzandbijmenging in de bovengrond ten noordwesten van De
Rietschoof en ten noorden van het gemaal 't Hoofd zijn eveneens tot
deze klasse gerekend. De profielopbouw is hier sterk wisselend.
De kaarteenheid S2Z in de omgeving Nederhemert en Wellseind
aan de Maasdijk waar tijdelijk kwel voorkomt, is eveneens tot deze klas
se gerekend. Deze gronden zi^n in het voorjaar bij een hoge waterstand
in de Maas vrij nat (kwel).
Klasse_IIIb: Gronden die in het algemeen weinig geschikt zijn voor tuin
bouwkundige doeleinden.
Tot deze klasse zijn de zware kleigronden gerekend.
Deze gronden zijn zeer moeilijk bewerkbaar en daarom voor de
tuinbouw weinig geschikt.
Verder behoren tot deze groep de overslaggronden. Deze gronden
zijn vanwege de heterogene en stugge bovengrond (gebroken) weinig ge
schikt .
Niet_beoordeeld.
De oude stroombeddingen werden vanwege de sterk wisselende
profielopbouw niet beoordeeld. Deze gronden zijn voor tuinbouw overwe
gend weinig geschikt.
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9. DE GLOBALE BODEMGESCHIKTHEIDSKAART VOOR TUINBOUW BIJ EEN OPTIMALE
WATERBEHEERSING, SCHAAL 1 :5.000 (bijlage 3a).
9.1 Inleiding.
Bij de samenstelling van deze kaart is uitgegaan van een op
timale waterbeheersing, Door een optimale waterbeheersing zal in het
gebied Aalst-Nederhemert de geschiktheid voor tuinbouw gunstiger wor
den. Vooral de liohtere gronden, waaronder de lichte en zware zavelen lichte kleigronden worden gerekend., die bij de huidige waterbeheer
sing voor de tuinbouw in het algemeen te nafc zijn,zuDen hiervan profiterai.
Voor het.zware (kom)kleigebied dat ongeveer een derde van de
oppervlakte beslaat zal echter ook bij een optimale waterbeheersing de
geschiktheid voor tuinbouwkundige doeleinden weinig toenemen.
Gronden die tot de klasse zeer geschikt behoren,komen ook bij een
optimale waterbeheersing in dit gebied niet voor. De indeling van de
geschiktheidsklassen is gelijk aan die van bijlage 3«
Op afbeelding 8 is de geschiktheid weergegeven van elke kaart
eenheid. Enkele kaarteenheden die op de bodemkaart een bepaalde toevoe
ging hebben zijn op de bodemgeschiktheidskaart lager gewaardeerd dan
afbeelding 8 weergeeft.
Vanwege de tijdelijke kwel, die zeer moeilijk te ondervangen
is, zijn de gronden behorende tot kaarteenheid S2Z lager gewaardeerd.
9.2 Beschrijving van de bodemgeschiktheidsklassen.
KLasse_Ia: Gronden die in het algemeen geschikt zijn voor het Bommelerwaardse glasbedrijf, de fruitteelt en aardbeien.
Tot deze klasse zijn dée zware zavel- en lichte kleigronden gerekend,
die binnen 80 cm geen storende lagen hebben.
De gronden tot deze klasse behorend,zijn over het geheel kalkhoudend
tot kalkrijk en hebben een goede structuur, doch het humusgehalte is
voor tuinbouwkundige doeleinden wat aan de lage kant.
Klasse_Ib: Gronden die in het algemeen geschikt zijn voor het Bommelerwaardse glasbedrijf en aardbeien, doch matig geschikt voor
fruitteelt.
In deze klasse zijn scmengefcracht die Uchte zaœl-, zware zavel- en
lichte kleigronden,
waarvan het profiel tussen 1+0 en 80 cm overgaat
in zand en/of zware klei
Deze gronden zijn voor fruitteelt matig geschikt vanwege de
zand- en/of zware klei-ondergrond.
Tevens is bij de gronden in deze klasse de bovengrond meestal
iets zwaarder dan bij de gronden in de klasse Ia.
De oude cultuurgronden die voor de fruitteelt minder geschikt
zijn doch overigens goede tuinbouwgronden zijn, worden ook tot deze
klasse gerekend.
Klas_se_IIaj_ Gronden die in het algemeen matig geschikt zijn voor het
Bommelerwaardse glasbedrijf en fruitteelt, doch geschikt
voor aardbeieno
Tot deze klasse zijn de lichte kleigronden gerekend die binnen 1+0 cm
overgaan in zware klei en vervolgens tussen bp en 80cm overgaan in lichte Mei er/
of zware zaeL. Het zijl dus grcnden met een zware $ïcm)kleitussenlaag of -ondergrond; beginnend binnen 1+0 cm.Daardoor zijn ze minder goed doorlatend
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en moeilijker doorwortelbaar. Ook worden tot deze klasse gerekend gron
den met een zandige tussenlaag en/of bijmenging van matig fijn zand in
de bovengrond (gebroken).
Klasse_IIbj_ Gronden die in het algemeen matig geschikt zijn voor het
Bommelerwaardse glasbedrijf, weinig gesch?kt voor fruit
teelt en geschikt voor aardbeien.
Tot deze klasse zijn de lichte zavelgronden in de omgeving Nederhemert
gerekend, waar bij een hoge waterstand in de Maas kwel voorkomt. Ook
bij een optimale ontwateringstoestand zal deze kwel zeer waarschijn
lijk niet geheel te ondervangen zijn. Indien de mogelijkheid hiervoor
wel aanwezig is, door b»v. afsluiting van de oude Maasarm, zullen deze
gronden tot de klasse Ib gerekend mogen worden.
Klasse_IIc2 Gronden die in het algemeen matig geschikt zijn voor de
Bommelerwaardse glasbedrijf en aardbeien, doch weinig ge
schikt voor de fruitteelt.
Tot deze klasse zijn de lichte kleigronden die binnen lf.0 cm overgaan
in zware klei gerekend. Hiertoe behoren ook de dikke overslaggronden
en gronden met overslaginvloed en/of bijmenging van matig grof zand
in de bovengrond, waardoor de bovengrond meestal een gebroken karakter
heeft.
Klasse_IIIa: Gronden die in het algemeen weinig geschikt zijn voor het
Bommelerwaardse glasbedrijf en fruitteelt, doch matig ge
schikt voor aardbeien.
Hiertoe zijn enkele kaarteenheden met een zandige tussenlaag en/of
bijmenging van matig fijn zand in de bovengrond gerekend. Deze kaart
eenheden liggen ten noordwesten en zuidoosten van De Rietschoof. Ze
zijn sterk wisselend van profielopbouw en hebben overwegend een
slechte structuur (gebroken).
KLasse_IIIb: Gronden die in het algemeen weinig geschikt zijn voor
tuinbouw.
Tot deze klasse zijn de zware kleigronden gerekend. Deze gronden zijn
voor tuinbouwkundige doeleinden in het algemeen te zwaar en te slecht
doorlatend.
Verder zijn tot dese klasse gerekend de overslaggronden. Deze
gronden zijn vanwege hun heterogene profielopbouw met een bovengrond
die een overwegend slechte structuur heeft (gebroken) weinig geschikt
voor tuinbouw.
Niet_beoordeeld.
De oude stroombeddingen werden door hun sterk wisselende pro
fielopbouw niet beoordeeld.

- 36 10. DE BOORPUNTENKAART, SCHAAL 1:5.000 (bijlage 1|).
Op de boorpuntenkaart is de omgrenzing van het gebied aange
geven met daarbinnen de indeling van de veldkaarten.
De veldkaarten zijn genummerd van een tot en met acht. Op
elke veldkaart zijn de boringen, waarvan een profielbeschrijving is
gemaakt met een nummer aangegeven en opgenomen in het boorregister
(bijlage 5).
De waarnemingen die ter controle werden uitgevoerd, zijn met
een kruisje aangegeven.
Ook zijn de plaatsen waar de grondmonsters zijn genomen op
deze kaart aangegeven.

- 37 11. SCHEMATISCHE PROFIELBESCHRIJVINGEN VAN DE ONDERSCHEIDEN KAARTEEN
HEDEN OP DE BODEMKAART IN GEDETAILLEERD OVERZICHT ( b i j l a g e - . 1 ) .
11.1 Inleiding.
Van elke onderscheiden kaarteenheid zijn één of twee schema
tische profielbeschrijvingen van het bodemtype vervaardigd.
Bij elke profielbeschrijving is het nummer der veldkaart en
het nummer van elke boring aangegeven. Tevens zijn de grondwatertrap
pen van de betreffende kaarteenheden aangegeven.
11 • 2 Diepe kleigronden.
P1

Kaarteenheid S (veldkaart 8, boorpunt 59) Gt Vla.
0 - 25 cm grijsbruine, kalkhoudende, humeuze, zeer fijnzandige,
lichte zavel
25 - 80 cm bruingrijze, kalkrijke, zeer fijnzandige, liohte za
vel met weinig roest
80 - 100 cm bruingrijs, kalkrijk, lutumhoudend, matig fijn zand
met weinig roest
100 - 120 cm grijze, kalkrijke, zeer fijnzandige, lichte zavel met
matig veel roest

P2

Kaarteenheid M1S2W (veldkaart 8, boorpunt 67) Gt Vla.
0 - 20 cm bruine, kalkarme, humeuze, uiterst fijnzandige zware
zavel
20 - ij.0 cm bruine, kalkrijke, uiterst fijnzandige, lichte zavel
met weinig roest
1^.0 - 65 cm grijze, kalkrijke, uiterst fijnzandige, lichte zavel
met weinig roest
65 - 80 cm grijze, kalkarme, zware klei met matig veel roest
80 - 110 cm grijze, bijna gerijpte, kalkarme, zware klei met
matig veel roest
110 - 120 cm grijze, half gerijpte, kalkarme, zware klei met
weinig roest

P3

Kaarteenheid M (veldkaart 8, boorpunt J+it) Gt Vla.
0 - lj.0 cm donkerbruine, kalkarme, humeuze, zeer fijnzandige,
zware zavel met weinig roest
I4-O - 60 cm grijsbruine, kalkrijke, zeer fijnzandige, zware za
vel met matig veel roest
60 - 80 cm bruingrijze, kalkrijke, zeer fijnzandige, zware za
vel met matig veel roest
80 - 120 cm bruingrijze, kalkrijke, zeer fijnzandige, zware za
vel met matig veel tot veel roest

PI).

Kaarteenheid M2L (veldkaart 1, boorpunt 33) Gt lila
0 - 25 cm bruine, kalkarme, humeuze, zeer fijnzandige, zware
zavel met weinig roest
25 - 50 cm bruingrijze, kalkarme, zeer fijnzandige, zware zavel
met matig veel roest
50 - 80 cm grijze, kalkarme, lichte klei met veel roest en matig
veel concreties
80 - 90 cm blauwgrijze- bijna gerijpte, kalkarme, uiterst fijn
zandige, zware zavel met matig veel roest
90 - 105 cm grijsblauwe, half gerijpte, kalkarme, uiterst fijn
zandige, lichte zavel
105 - 120 cm blauwe, half gerijpte, kalkrijke, uiterst fijnzandi
ge, lichte zavel

- 38 P5

Kaart eenheid M2VJ (veldkaart k> boorpunt 3) Gt Vla
0 - 30 cm lichtbruine, kalkarme, humeuze, uiterst fijnzandige,
zware zavel met weinig roest
30 - 1+0 cm bruingrijze, kalkarme, uiterst fijnzandige, zware
zavel met matig veel roest
Î+0 - 50 cm bruingrijze, kalkarme, zware klei met matig veel
roest
50 - 100 cm bruingrijze, kalkarme, zware klei met matig veel
roest en weinig concreties
100 - 120 cm grijze, kalkarme^ zware klei met matig veel roest

P6

Kaarteenheid M1L2M (veldkaart 3." boorpunt 16) Gt Vla
0 - 20 cm bruine, kalkarme, humeuze, uiterst fijnzandige, zwa
re zavel met weinig roest
20 - 30 cm bruingrijze, kalkarme, uiterst fijnzandige, zware
zavel met roest
30 - 75 cm bruingrijze, kalkrijke, lichte klei met matig veel
roest
75 - 100 cm grijze, bijna gerijpte, kalkrijke, uiterst fijnzan
dige, zware zavel met matig veel roest
100 - 120 cm grijze, half gerijpte, kalkrijke, uiterst fijnzan
dige, lichte klei met weinig roest

P6a

Kaarteenheid M1L2M (veldkaart 1, boorpunt i+2) Gt Vla
0 - 20 cm bruine, kalkarme, humeuze, zeer fijnzandige, zware
zavel met weinig roest
20 - 50 cm bruingrijze, kalkarme, lichte klei met matig veel
roest
50 - 60 cm grijze, kalkrijke, zeer fijnzandige, zware zavel
met matig veel roest
60 - 70 cm grijze, kalkrijke, zeer fijnzandige, lichte zavel
met matig veel roest
70 - 100 cm grijs , kalkrijk , matig fijn zand, afgewisseld met
dunne kleilaagjes, met matig veel roest
100 - 120 cm grijs, matig fijn, kalkhoudend zand met weinig
roest

P7

Kaarteenheid M1L2W (veldkaart 7, boorpunt 1+8) Gt lila
0 - 20 cm bruine, kalkarme, humeuze, zeer fijnzandige, zware
zavel met matig veel roept
20 - 50 cm bruingrijze, kalkarme, lichte klei met matig veel
roest
30 - i+0 cm grijze, kalkarme, lichte klei met matig veel roest
1+0 - 60 cm grijze, kalkarme, zware klei met veel roest met con
creties
60 - 80 cm grijze, bijna gerijpte, kalkarme, zware klei met
weinig roest
80 - 105 cm grijze, half gerijpte, kalkarme, zware klei
105 - 120 cm grijsblauwe, half gerijpte, venige klei

P8

Kaarteenheid L1M (veldkaart 8, boorpunt 17) Gt III
0 - 35 cm bruine, kalkhoudende, humeuze, uiterst fijnzandige,
lichte klei
35 - 60 cm bruingrijze, kalkrijke, uiterst fijnzandige, zware
zavel met matig veel roest
60 - 75 cm grijze, kalkrijke, lichte klei met matig veel roest
75 - 100 cm grijze, kalkhoudende, zware klei met matig veel
roest met weinig concreties (korte klei)
100 - 120 cm blauwgrijze, half gerijpte, kalkarme, zware klei met
weinig roest

- 39 P8a

Kaarteenheid LIM (veldkaart 1, boorpunt 22) Gt Via
0 - 20 cm bruine, kalkarme, humeuze, zeer fijnzandige, lichte
klei
20 - 1+0 cm bruingrijze, kalkarme, zeer fi jnzandige, zware zavel
met weinig tot matig veel roest
lj.0 - 55 cm grijze,kalkhoudende, zeer fijnzandige, zware zavel
met matig veel roest
55 - 70 cm grijze, kalkrijke, zeer fijnzandige, lichte zavel
70 - 90 cm grijs, kalkrijkj matig fijn zand
90 - 120 cm grijs, kalkrijk, matig grof zand

P9

Kaarteenheid L1M2W (veldkaart 8, boorpunt 65) Gt III
0 - 20 cm bruine, kalkarme, humeuze, lichte klei
20 - J+O cm bruingrijze, kalkrijke, uiterst fijnzandige, zware
zavel met matig veel roest
)+0 - 55 cm bruingrijze, kalkarme, zware klei met weinig roest
55 - 70 cm grijze, kalkarme, zware klei met weinig roest
70 - 100 cm grijze, bijna gerijpte, kalkarme, zware klei met
weinig roest en weinig concreties
100 - 120 cm grijze, bijna gerijpte, kalkarme, zware klei met
weinig roest

P10

Kaarteenheid L2M (veldkaart 6, boorpunt 28) Gt lila
0 - 15 cm grijsbruine, kalkarme, humusarme, lichte klei met
weinig roest
15 - 30 cm grijsbruine, kalkarme, lichte klei met matig veel
roest
30 - 50 cm grijze, kalkarme, lichte klei met veel roest
50 - 70 cm grijze, kalkhoudende, lichte klei met matig veel
roest
70 - 110 cm grijze, kalkrijke, uiterst fijnzandige, zware zavel
met matig veel roest
110 - 120 cm grijsblauwe, bijna gerijpte, kalkrijke, uiterst
fijnzandige, lichte zavel

P10a Kaarteenheid L2M (veldkaart 1, boorpunt 20) Gt Vla
0 - 20 cm bruine, kalkarme, humeuze, lichte klei met weinig
roest
20 - 50 cm bruingrijze, kalkarme, lichte klei met matig veel
roest
50 - 60 cm grijze, kalkrijke, lichte klei met matig veel roest
60 - 80 cm grijze, kalkrijke, uiterst fijnzandige zware zavel
met weinig roest
80 - 110 cm grijze, kalkrijke, uiterst fijnzandige zware zavel
met weinig roest
110 - 120 cm grijze, kalkrijke, lichte klei met matig veel roest
PI 1

Kaarteenheid L (veldkaart 1)., boorpunt 30) Gt III
0 - 25 cm bruine, kalkarme, humeuze, lichte klei met weinig
roest
25 - 65 cm bruingrijze, kalkarme, lichte klei met veel roest
en veel concreties
65 - 100 cm grijze, kalkrijke, uiterst fijnzandige, zware zavel
met weinig roest
100 - 120 cm blauwgrijze, half gerijpte, kalkrijke, uiterst fijn
zandige, lichte zavel met weinig roest

- U-O P12

Kaarteenheid L2W (veldkaart 1+, boorpunt 29) Gt III
0 - 20 cm bruine, kalkarme, humeuze, lichte klei met weinig
roest
20 - 60 cm bruingrijze, kalkarme, lichte klei met matig veel
roest
60 - 90 cm grijze., kalkarme, zware klei met weinig tot matig
veel roest
90 - 120 cm blauwgrijze, bijna gerijpte, kalkarme, zware klei

P12a Kaarteenheid L2W (veldkaart 8, boorpunt 1+8) Gt III
0 - 20 cm grijsbruine, kalkarme, humusarme, lichte klei met
weinig roest
20 - 1+0 cm bruingrijze, kalkarme, lichte klei met matig veel
roest
1+0 - 60 cm grijze, kalkarme, zware klei met matig veel roest
60 - 100 cm blauwgrijze, kalkarme, zware klei met weinig roest
100 - 120 cm grijze, bijna gerijpte, kalkarme, zware klei met
matig veel roest en weinig concreties (korte klei)
PI 3 Kaarteenheid L1W2LM (veldkaart 2, boorpunt 23) Gt III
0 - 20 cm bruine, kalkarme, humusarme, lichte klei met weinig
roest
20 - 1+0 cm bruingrijze, kalkarme, zware klei met matig veel
roest
1+0 - 55 cm grijze, kalkarme, lichte klei met veel roest
55 - 80 cm grijze, kalkarme, zeer fijnzandige zware zavel met
matig veel roest
80 - 110 cm grijze, kalkrijke, zeer fijnzandige zware zavel
110 - 120 cm blauwgrijze, half gerijpte, kalkrijke,matig fijn
zandige, lichte zavel
P11+

Kaarteenheid
0 - 25 cm
25 - 50 cm
50 - 70 cm

L1W (veldkaart 3* boorpunt 1+6) Gt
bruine, kalkarme, humeuze, lichte
grijsbruine, kalkarme, zware klei
bruingrijze, kalkarme, zware klei
roe st
70 - 120 cm grijze, bijna gerijpte, kalkarme,
weinig roest

III
klei
met weinig roest
met matig veel
zware klei met

P1l+a Kaarteenheid L1W (veldkaart 6, boorpunt 5) Gt lila
0 - 15 cm bruingrijze, kalkarme, humeuze, lichte
weinig roest
15 - 30 cm bnTi.ngrijTie. kalkarme., lichte klei met
roest
30 - 1+5 cm grijze, kalkarme, zware klei met matig
1+5 - 70 cm grijze, kalkarme, zware klei met matig
70 - 85 cm blauwgrijze, bijna gerijpte, kalkarme,
met weinig roest
85 - 120 cm blauwe, half gerijpte, venige klei tot
met rietresten.
P15

klei met
matig veel
veel roest
veel roest
zware klei
kleiig veen

Kaarteenheid W2L (veldkaart 1, boorpunt 6) Gt Vla
0 - 15 cm bruine, kalkarme, humeuze, zware klei met weinig
roest
15 - 1+0 cm bruingrijze, kalkarme, zware klei met matig veel
roest
1+0 - 70 cm grijze, kalkarme, zware klei met veel roest
70 - 90 cm grijze, kalkarme, lichte klei met veel roest
90 - 105 cm grijze, kalkrijke, lichte klei met matig veel roest
105 - 120 cm grijze, bijna gerijpte, kalkrijke, lichte klei met
weinig roest

- m P15a Kaarteenheid
0 - 20 cm
20 - 30 cm
30 - 60 cm
60 - 70 cm

W2L (veldkaart 1, boorpunt 10) Gt Via
bruine, kalkarme, humusarme, zware klei
bruingrijze, kalkarme, zware klei met weinig roest
grijze, kalkarme, zware klei met matig veel roest
grijze, kalkarme, zware klei met matig veel tot veel
roest
70 - 95 cm grijze, kalkrijke, lichte klei met weinig roest
95 - 110 cm grijze, kalkrijke, uiterst fijnzandige, zware zavel
met weinig roest
110 - 120 cm grijs, kalkrijk, zeer fijn, lutumhoudend zand met
weinig roest

Pi6

Kaarteenheid W (veldkaart 2, boorpunt 38) Gt lila
0 - 15 cm grijsbruine, kalkarme, humeuze, zware klei met weinig
roest
15 - k5 cm bruingrijze, kalkarme, zware klei met matig veel
roest
if-5 - 75 cm grijze, kalkarme, zware klei met weinig roest
75 - 110 cm grijze, kalkarme, zware klei met matig veel tot veel
roest en veel concreties (korte klei)
110 - 120 cm grijze, half gerijpte kalkarme, zware klei met wei
nig roest

Pl6a Kaarteenheid W (veldkaart 5> boorpunt 25) Gt lila
0 - 15 cm grijsbruine, kalkarme, humeuze, zware klei met weinig
roest
15 - 35 cm bruingrijze, kalkarme, zware klei met matig veel
roest
35 - 70 cm grijze, kalkarme, zware klei met matig veel roest
70 - 95 cm grijze, kalkarme, zware klei met weinig roest
95 - 110 cm blauwgrijze, bijna gerijpte, kalkarme, zware klei
met weinig roest
110 - 120 cm blauwe, half gerijpte, kalkarme, venige klei
II.3 Matig diepe kleigronden.
P17

Kaarteenheid S2Z (veldkaart 8, boorpunt 26) Gt Va
0 - 20 cm bruine, kalkarme, humeuze, matig fijnzandige, lichte
klei
20 - !+0 cm bruine, kalkrijke, humeuze, matig fijnzandige, lich
te klei
i>.0 - 50 cm grijsbruine, kalkrijke, matig fijnzandige, lichte
zavel met weinig roest
50 - 90 cm bruingrijs, kalkrijk, matig fijn, lutumhoudend zand
met veel roest (kwel)
90 - 120 cm grijsbruin, kalkrijk, matig fijn, lutumhoudend zand
met weinig roest

P18

Kaarteenheid M2Z (veldkaart 1, boorpunt 26) Gt Vla
0 - 15 cm bruine, kalkhoudende, humeuze, zeer fijnzandige,
lichte zavel met weinig roest
15 - U-0 cm grijsbruine, kalkhoudende, zeer fijnzandige, lichte
zavel met matig veel roest
lj.0 - 60 cm grijsbruine, kalkrijke, zeer fijnzandige, lichte za
vel met veel roest
60 - 80 cm bruingrijs, kalkrijk, matig fijn, lutumhoudend zand
met matig veel roest
80 - 120 cm grijs, kalkrijk, matig fijn, lutumhoudend zand met
weinig roest

- if.2 P19

Kaarteenheid L1M2Z (geen beschreven boring) G t Vla
Bouwvoor iets zwaarder overigens gelijk aan M2Z

11.I4. Diepe overslaggronden (80-120 cm dik)
P20

Kaarteenheid OZ (veldkaart 7» boorpunt 2iv) Gt IV
0 - 25 cm donker bruingrijs, kalkarm, humeus, matig grof, lutumhoudend overslagzand
25 - 55 cm bruinbleek, kalkhoudend, matig grof, lutumhoudend
overslagzand met weinig roest
55 - 80 cm grijs, kalkhoudend, matig grof, lutumhoudend over
slagzand met matig veel roest
80 - 110 cm bleekgrijs, kalkhoudend, matig grof overslagzand
met weinig roest (iets gelaagd met slib)
110 - 120 cm grijze, bijna gerijpte, kalkarme, zware klei met
geen tot weinig roest

P20a Kaarteenheid OZ (veldkaart 7> boorpunt 27) Gt Vla
0 - 15 cm bruin, kalkarm, humeus, matig grof, lutumhoudend
overslagzand
15 - 60 cm bleekbruin, kalkarm, matig grof, lutumhoudend over
slagzand met weinig tot matig veel roest
60 - 90 cm grijs, kalkrijk, matig grof, lutumhoudend overslag
zand
90 - 120 cm blauwgrijze, bijna gerijpte, kalkarme, zware klei
met weinig roest
11 -5 Matig diepe overslaggronden (ij.0-80 cm dik)
P21

Kaarteenheid 0Z2W (veldkaart 7» boorpunt 9) Gt III
0 - 20 cm bruin, kalkarm, humeus, matig grof overslagzand
vermengd met klei (gebroken)
20 - 35 cm bruingrijs, kalkarm, matig grof overslagzand ver
mengd met klei
35 - 60 cm bruinbleek, matig grof overslagzand
60 - 80 cm grijze, kalkarme, zware klei met matig veel roest
80 - 110 cm grijze, bijna gerijpte, kalkarme, zware klei met
weinig tot matig veel roest
110 - 120 cm zwartblauwe, half gerijpte, kalkarme, zware klei met
weinig roest (zwakke laklaag)

11.6 Ondiepe overslaggronden (0-lj.O cm dik)
P22

Kaarteenheid 0Z1L2W (veldkaart 7.» boorpunt 26) Gt III
0 - 15 cm bruin, kalkarm, humeus, matig fijn overslagzand ver
mengd met klei met weinig roest (gebroken)
15 - 35 cm bruingrijs, kalkrijk, matig grof overslagzand met ma
tig veel roest
35 - 50 cm grijze, kalkrijke, zeer fijnzandige, lichte klei met
matig veel roest
50 - 70 cm grijze, kalkarme, zware klei met matig veel roest
70 - 95 cm grijze, bijna gerijpte, kalkarme, zware klei met
weinig roest
95 - 120 cm blauwgrijze» half gerijpte, kalkarme, zware klei

- 1*3 Kaarteenheid 0Z1W (veldkaart 7, boorount Ij.) Gt III
0 - 25 cm bruin, kalkarm, humeus, matig grof overslagzand
vermengd met klei met weinig roest (gebroken)
25 - 35 cm bruingrijs, kalkarm, matig grof overslagzand met
matig veel roest
35 - 60 cm grijze, kalkarme, zware klei met matig veel roest
60 - 70 cm grijze, kalkarme, zware klei met matig veel roest
met matig veel concreties
70 - 90 cm grijze, kalkarme, zware klei met weinig roest
90 - 115 cm grijze, bijna gerijpte, kalkarme, zware klei met i
tig veel roest met matig veel concreties
115 - 120 cm half gerijpte, venige klei
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-ia 12. DE STANDAARDPROFIELEN.
12.1 Inleiding.
Standaardprofielen worden uitgezocht en beschreven ten be
hoeve van de schatting van de gronden bij een ruilverkaveling. Veelal
volstaat men met het opstellen van één reeks standaardprofielen per
ruilverkavelingsgebied. In sommige gebieden worden de gronden in enke
le groepen opgedeeld en wordt voor elke bodemgroep een reeks opgesteld.
Een reeks omvat aan de ene kant het wat betreft landbouwkun
dige mogelijkheden beste profiel van het gebied (c.q. van een bodemgroep uit het gebied), aan de andere kant het slechtste profiel; er
tussen in worden een aantal profielen opgenomen met in grote lijnen
afnemende landbouwkundige mogelijkheden. De profielen zijn zo genum
merd dat het beste profiel het laagste nummer krijgt, het slechtste
het hoogste. De volgorde in nummering geeft zodoende tevens de globa
le volgorde van afnemende landbouwkundige geschiktheid.
Naarmate er binnen een gebied (c.q. een bodemgroep van het
gebied) meer variatie in bodemgesteldheid voorkomt, zal de reeks in
het algemeen méér profielen omvatten. Een profiel wordt echter slechts
dan in een reeks opgenomen als het een vertegenwoordiger is van een
profieltype dat over een behoorlijk grote oppervlakte voorkomt.
De landbouwkundige beoordeling van de standaardprofielen
vindt in eerste instantie plaats naar de bestaande toestand. Sommige
profielen worden bovendien naar hun verwachtingswaarde beoordeeld.
In het laatste geval is er sprake van mogelijkheden tot verbetering,
die betrekking hebben op de ontwatering en de profielopbouw. In de
tekst wordt de beoordeling dan steeds voorafgegaan door de zinsnede:
"Bij een goede waterbeheersing".
De plaatsen en nummers van de profielen zijn weergegeven op
afbeelding 9«
12.2 Overzicht van de standaardprofielen.
Profiel nr.

Symbool van de
kaarteenheid

Omschrijving

M( Z 3)

zware zavelgrond met een dunne (15 30 cm) humeuze bovengrond (uiterst
fijnzsnd.iL stroomgrond).

M(C C en k3)

zware zavelgrond met een matig dikke
(30-50 cm) humeuze bovengrond, die
tussen 80 en 120 cm overgaat in zware
klei (zeer fijnzandige stroomgrond-opkom).

L2W

lichte kleigrond met een dunne (15-30
cm) humeuze bovengrond die tussen lj.0
en 80 cm overgaat in zware klei (zeer
fijnzandige stroomgrond-op-kom).

S(cc, x, 2 3 )

lichte zavelgrond met een matig dikke
(3O-5O cm) humeuze bovengrond (matig
fijnzandige oevergrond).

W(vk3)

zware kleigrond met een dunne (15-30
cm) humusrijke bovengrond met een
goed doorlatende zware klei-ondergrond.

- k5 -

Profiel nr.

Symbool van de
kaarteenheid

Omschrijving

6

0z(k3)

overslaggrond met een dunne (15-30 cm)
humeuze bovengrond. Overwegend matig
grof kleihoudend zand dat tussen 80 en
120 cm overgaat in zware klei.

7

sb

humeuze tot venige kalkrijke zware
zavelgrond op kleiig veen op zand
(stroombeddinggrond),

12.3 Verklaring van enkele gebruikte tekens en afkortingen op de situ
atieschetsen en in de beschrijvingen.
G.H.W.

Geschatte gemiddeld hoogste grondwaterstand in cm beneden
maaiveld

G.L.W.

Geschatte gemiddeld laagste grondwaterstand in cm beneden
maaiveld
Gebouwen

•

Weg
Perceelssloot

2 .

Plaats met nummer van het profiel

70

Afstand in meters uit perceelsgrenzen (sloten, etc.)

De situatie in het betreffende perceel is bij de schematische profielopbouw weergegeven.

- l).6 12.4 Schematische weergave, situatieschets en beschrijving van de
st andaardprofielen.

1+7 -

Profielopbouw
donker grijsbruin
kalkarm, zeer fijnzandig
10- 1$ humus; 20% lutum
20-

30-

Profielnummer : 1

licht grijsbruin
kalkarm, zeer fijnzandig
weinig roest
, ,

25lJLuiuiB

bruingrijs
kalkrijk, zeer fijnzandig
it-O* met roest
22% lutum
5060-

Drielse
Wetering

to

grijs
kalkrijk, zeer fijnzandig
80 i met roest
20$ lutum
90
grijs,
kalkrijk, zeer fijnzandig
100-jweinig roest
15# lutum
110

grijs, lutumhoudend matig
grof zand
120 üeinig_r.QB.s±.
Kaarteenheid: M met toevoeging z3
Grondwatertrap: Vla
G.H.W. lj.0- 80 om
G.L.W. 120-200 cm
Omschrijving

Zware zavelgrond met een dunne 15-30 cm) humeuze boven
grond (zeer fijnzandige stroomgrond).

Classificatie

Geschikt voor de meeste akkerbouwgewassen en voor grasland
echter met geringe zomerdepressie. Geschikt voor tuinbouw.

1*8
O

Profielopbouw

Profielnummer: 2

grijsbruin,
kalkarm, met iets matig
10fijn zandbijmenging
met weinig roest
20- 5p humus; 21$ lutum
30-

\

-a\

^^^molensteeg

1#

bruingrijs,
kalkrijk- zeer fijnzandig
50- met veel roest
16$ lutum

a

60-

i-V-

70-

3
80-

90- jalkrijk, zeer fijn zand
met roest
100 2kia lutum
grijs,
kalkhoudend met roest
110lutum

120
Kaarteenheid: M met toevoegingen ce en k3)
Grondwatertrap: Vla
G.H.W. kO- 80 cm
G.L.W. 120-200 cm
Omschrijving

Zware zavelgrond met een matig dikke (30-50 cm) humeuze
bovengrond, tussen 80 en 120 cm overgaand in zware klei
(zeer fijnzandige stroomgrond-op-kom).

Classificatie

Geschikt voor de meeste akkerbouwgewassen, tevens geschikt
voor grasland doch met een geringe zomerdepressie. Ge
schikt voor aardbeien, het Bommelerwaardse glasbedrijf en
voor fruitteelt.

- b9 Profielopbouw
donker bruingrijs
kalkarm
10 5% humus; 32^ lutum

o-

Profielnummer: 3

20

licht bruingrijs
kalkarm, humusarm met roest
30
lutum

l+o-

bruingrijs
kalkrijk, sterk roestig
50- 30% lutum
60-

grijs
kalkarm met roest en con
70- cret ie s
50$ lutum

80-

90

grijs
kalkarm met weinig roest
10055% lutum

110- donkergrijs
kalkarm met weinig roest
120

met veel krimpscheuren

jaumusi_o5^._ "

Kaarteenheidi L2W
Grondwatertrap; III
G.H.W. 0- k0 cm
G.L.W. 80-120 cm
Omschrijving

Lichte kleigrond met een dunne (15-30 cm) humeuze boven
grond tussen IfO en 80 cm overgaand in zware klei (zeer
fijnzandige stroomgrond-op-kom)

Classificatie

Geschikt voor grasland; vrij regelmatige grasgroei; voor
akker- en tuinbouw matig geschikt; voor de aardbeienteelt
echter geschikt.

- 50
Profielopbouw

Profielnummer: H

donker grijsbruin
kalkarm, matig fijnzandig
10humus; 16$ lutum
20-

50licht bruingrijs
kalkrijk, matig fijnzandig
met roest
12$ lutum

70-

80 grijs

kalkrijk, matig fijnzandig
90- met roest
8% lutum
asdijk

10 grijs

kalkrijk

110' met veel roest (kwel)
8% lutum

120
Kaarteenheid: S met toevoegingen cc, x en z3)
Grondwatertrap: Va
0- lj.0 om
G.H.W.
G.L.W. 120-200 cm
Omschrijving

Lichte zavelgrond met een matig dikke (30-50 cm) humeuze
bovengrond (matig fijnzandige oevergrond).

Classificatie

Geschikt voor grasland met vrij regelmatige grasgroei en
geschikt voor akkerbouw doch met enige beperking vanwege
tijdelijke kwel.
Voor de Bommelerwaardse glascultuur en voor fruitteelt weinig
geschikt,voor aardbeien matig geschikt.

- 51 Profielopbouw
grijsbruin
kalkarm
10 10% humus, lj-5/a lutum
O

Profielnummer: 5

20- bruingrijs

kalkarm, humusarm
met roest en concreties
30- l|5/£ lutum

lvo- bruingrijs,

kalkarm, roestig

50

60% lutum

6iq~ —•

grijs
kalkarm, weinig roest
70J 63% lutum

80- donkergrijs

kalkarm, iets roest

90

Qfo humus, 65$ lutum

donker blauwgrijs,
100 kalkarm, humeuze tot venige
klei (korte klei)
55^ lutum (reductie 120 cm)

110
120

Kaarteenheid; W (met toevoeging vk3)
Grondwatertrap: lila
G.H.W. 0- 20 cm
G.L.W. 80-120 cm
Omschrijving

Zware kleigrond met een dunne (15-30 cm) humusrijke boven
grond met een goed doorlatende (korte klei) ondergrond.

Classificatie

Matig geschikt tot geschikt voor grasland, vrij laat.
Weinig geschikt voor akkerbouw (nat). Voor tuinbouw even
eens weinig geschikt.

- 52 0- Profielopbouw
bruin
kleihoudend, kalkarm
10- matig grof zand
3$ humus

Profielnummer: 6

20—

geel,
kleihoudend, kalkarm
30- matig grof zand (M300)
met roest

u0-

50grijs,
kleihoudend, kalkhoudend
matig grof zand
70- iets gelaagd met slibbandjes
met weinig roest
60-

80-

90100110120-

grijs

zware klei
jom.

Kaarteenheid: OZ (k3)
Qrondwatertrap; Vla

g.h.w. 1|0- 80 cm
g.l.w. 120-200 cm

Omschrijving

Diepe overslaggrond met een dunne (15-5° cm) humeuze
bovengrond. Overwegend matig grof kleihoudend zand tussen
80-120 cm overgaand in zware klei.

Classificatie

Weinig geschikt voor grasland, zeer droogtegevoeligj matig
geschikt voor akkerbouwgewassen, eveneens vanwege zomer
de pressies. Voor tuinbouw weinig geschikt.

- 53 -

o- Profieloobouw
10
20i

Profielnunroer: 7.

donkerbruin
humeuze tot venige klei
kalkhoudend
2F0o lutum

30-

bruingrijze
kalkrijke
u01 venige klei

506o- grijsbruin
kalkrijk
kleiig veen
7080-

grijsblauw
90- lutumhoudend
kalkrijk, matig fijn zand
gereduceerd

100-

110120Kaarteenheid: Sb
Grondwatertrap: IIa
G«H.y. 0—20 cm
G.L.W. 50-80 cm
Omschrijving

: Humeuze tot venige kalkhoudende klei op kleiig veen op
zand (stroombeddinggrond)

Classificatie : Bij de bestaande waterstand weinig geschikt voor elk
cultuurgewas.
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Aanhangsel van rapport no. 578.
De bodemgesteldheid en de tuinbouwkundige mogelijkheden
in het gebied Aalst-Nederhemert
(Ruilverkaveling Bommelerwaard-west)
Verklaring der gebruikte afkortingen en coderingen in het boorregister
(bijlage 5).
Boomummer

nummer der veldkaart met profielnummer.

Karteerder

initialen.

Bodemgebruik

gld.
bwl.
t.
bgd.
bos

Kolom: diepte onder het
maaiveld

diepte der lagen in cm

Kolom: textuur <2 mu

het gehalte kleiner dan 2 mu (lutum)
geschat in procenten.

Kolom: zand

symbool

1
2
3

k

s
=
=
=

grasland
bouwland
tuinbouw
boomgaard
bos

mediaan
50 105 150 >

fractie
105 mu
150 mu
210 mu
210 iml

benaming
uiterst fijn zand
zeer fijn zand
matig fijn zand
matig grof zand

Kolom: CaC03

Het voorkomen van CaC03 is bepaald met ver
dund handelszoutzuur + 12,5$ HCl
- = geen hoorbare en zichtbare reactie:
"kalkloos"
C = hoorbare, niet zichtbare reactie:
"kalkarm"
B = zwak opbruisende reactie: "kalkhoudend"
A = sterk opbruisende reactie: "kalkrijk"

Kolom: Humus

het humusgehalte is in procenten geschat.

Kolom: blanco

hieronder is vaak vermeld de aard van de
bodemvorming: bij het voorkomen van veen,
de aard van het veen; bij het voorkomen van
klei, de rijping van de klei.
3 = half gerijpt n « 0,9 - 1,1).
k = bijna gerijpt n =0,5 - 0,9
5 = gerijpt
n < 0,5

Kolom: roest

de hoeveelheid aanwezige roest is visueel
geschat aan de hand van aanwezige roestvlek
ken.
1 = weinig roest
2 = matig veel roest
3 = veel roest
k s zeer veel roest
In de gevallen dat ijzer ook in de vorm van
concreties voorkomt, is in de kolom roeet
een c toegevoegd met een cijfer dat de mate
van hoeveelheid concreties aangeeft.
1 = weinig concreties
2 = matig veel concreties
3 = veel concreties
ij. = zeer veel concreties

- 2 Kolom; kleur

: Gebruikte afkortingen
br
= bruin,
d.br.
= donkerbruin
gr.br.
= grijsbruin
bl.br.
= bleekbruin
d.gr.br. = donker grijsbruin
l.br.
= lichtbruin
br.bl.
= bruinbleek
gr.
- grijs
d.gr.
= donkergrijd
br.gr.
= bruingrijs
d.br.gr. = donker bruingrijs
l.br.gr. = licht bruingrijs
br.bl.gr.= bruinbleekgrijs
gr.bl.
= grijsbleek
br.gr.bl.- bruingrijsbleek
bl.
= bleek
bl.gr.
= blauwgrijs
d.bl.gr. - donker blauwgrijs

Kolom: opmerkingen

: G = totale reductie (vaak vermeld onder
kolom roest).
Verder zijn hierin vaak niet onbelang
rijke horizonten en (of) eigenschappen
vermeld.

