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VOORWOORD.
In opdracht van de Centrale Directie van de Cultuurtechnische
Dienst te Utrecht vond een bodemkundig onderzoek plaats in het toekom
stige ruilverkavelingsgebied "Astense Aa" in verband met de voorberei
ding voor deze ruilverkaveling. Dit onderzoek werd verricht door de
afdelingen Noordbrabant en Opdrachten van de Stichting voor Bodemkartering en stond onder leiding van Ir. G.J.W. Westerveld.
Het veldwerk in een groot gedeelte van dit gebied (9.^-35 ba)
werd verricht in de jaren 1955-1955 door de heren L.A. Ceelen en
H. Kanters. Deze opname geschiedde in het kader van de studiekartering
"Brabantse Peel", uitgevoerd onder leiding van Dr.Ir. D. van Diepen.
Het veldwerk in de resterende 1.7^5 ha en enig aanvullend
veldwerk in het bovengenoemde gedeelte werd in de maanden augustus oktober 1961 uitgevoerd door de heren L.A. Ceelen en A.J. Krabbenborg.
De verwerking der gegevens en het tekenen der kaarten had in
de winter 1961-1962 en voorjaar 1962 plaats.
Het rapport werd samengesteld door L.A. Ceelen, die tevens de
dagelijkse leiding van dit onderzoek had.
Medewerking aan het onderzoek werd verleend door de heer
B.H. Steeghs.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR VAN DE
STICHTING VOOR BODEMKARTERUJG,

(Ir. R.P.H.P. van der Schans),

,f
l>! HET HOOFD VAN DE PROVINCIALE
/ AFDELING NOORDBRABANT,

/ /
/

/

!o
/

/

\ .

, li

if
/

GDrtlr. fff van Diepen).

y'

- 5 VERKLARING VAN EEN AANTAL IN DE TEKST GEBRUIKTE TERMEN.
Hurausijzerpodzolgronden

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

Humuspodzolgronden

Gronden met een duidelijke inspoelingshorizont (B-laag), hoofdzakelijk .ontstaan door
inspoeling van humus.

Roestarme A/C-gronden

Roestarme zandgronden met vaak op de over
gang van de A- naar de C-laag een zwakke
bruinkleuring (zwakke podzol-B-laag).

Roestige A/C-gronden
(gleygrorden)

Lage roestige zandgronden, waarin geen podzolering heeft plaatsgevonden.

Hu

Micron = 1 /1OOO mm.

Zand

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

Leem

Minerale delen kleiner dan 50 micron (mu).

Lutum

Minerale delen kleiner dan 2 micron (mu).

Lutumarm

Minder dan 8$ lutum.

Lutumrijk

Meer dan 8$ lutum.

M50 (mediaancijfer)

Hiermede wordt van het zand die korrelgroot
te aangegeven, waarboven en waarbeneden 50$
van de zandfractie (>50 mu) gelegen is.

Pijn zand

M50: beneden 150 micron (mu).

Matig fijn zand

M50: 150-210 micron (mu).

Leemarm

Minder dan 1C$ leem.

Zwak lemig

10

Sterk lemig

17,5 - 32,5$ leem.

Zwak en sterk lemig

10

Humusarm

Minder dan 2,5$ humus.

Humeus tot humusrijk

2,5 - 15$ humus.

Venig

Meer dan 15$ humus; minder dan 22$ humus.

Veen

Meer dan 22$ humus.

G.H.W.

Gemiddeld hoogste grondwaterstand in cm be
neden maaiveld.

G.L.W.

Gemiddeld laagste grondwaterstand in cm be
neden maaiveld.

Bodemprofiel

Het totaal van horizonten (lagen) in de bo
dem, die door afzetting en/of bodemvormende
processen zijn ontstaan.

Bodemtype

Horizontale verbreiding van bodemprofielen
met een aantal gelijke kenmerken.

Profiel

Het totaal van lagen (horizonten) tot een
diepte van 1,20 m.

Meerbodem

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

-17*5# leem.
- 32,5$ leem.

- Ö SAMENVATTING.
Op verzoek van de Centrale Directie van de Cultuurtechnische
Dienst te Utrecht werd door de Stichting voor Bodemkartering een aan
vullend bodemkundig onderzoek uitgevoerd in het toekomstig ruilverkavelingsgebied "Astense Aa", zuidoostelijk van Helmond gelegen. Het be
trof hier een aanvullend bodemkundig onderzoek omdat dit gebied gro
tendeels binnen de studiekartering ligt, welke in de periode 1951-1955
onder leiding van Dr.Ir, D. van Diepen in de "Brabantse Peel" werd uit
gevoerd.
De resultaten van dit aanvullend onderzoek zijn met een gedeelte
van de resultaten van de studiekartering vastgelegd in dit rapport met
bijbehorende vereenvoudigde bodemkaart in gedetailleerd overzicht en
grondwatertrappenkaart, beide op schaal 1 :10.000. Tevens werd aan de
hand van de verkregen gegevens een globale bodemgeschiktheidskaart voor
akker- en weidebouw, schaal 1 :10.000, samengesteld. De drie genoemde
kaarten zijn als bijlagen bij dit rapport gevoegd, evenals een land
schappelijke overzichtskaart, schaal 1 :50.000.
Geologisch is het gebied opgebouwd uit zand en grindafzettingen van het hoogterras (zone van Veghel) die in een latere periode door
een dunner of dikker pakket dekzand zijn afgedekt. Het dekzand is in
beekdalen door erosie gedeeltelijk opgeruimd er/of verspoeld.
Landschappelijk vallen de hoog gelegen oude bouwlandgronden en
de beboste gronden het meest op. Deze komen voornamelijk voor op de min
of meer rugvormige delen van het landschap.
De oude bouwlandgronden hebben een humushoudend dek, dikker
dan 50 cm. Dit dek is ontstaan door eeuwenlange bemesting met potstalmest. Onder deze bouwlanddekken komen meestal humusijzerpodzolprofielen
en plaatselijk humuspodzolprofielen voor.
De beboste gronden bestaan voornamelijk uit hoog gelegen podzolgronden met een dun humushoudend of humusarm dek en uit humusarme
stuifzandgronden.
Een andere opvallende landschappelijke eenheid vormen de beek
dalen. Hierin komen voornamelijk lage, roestige A/C-gronden (gleygronden) voor. Deze hebben gedeeltelijk (voornamelijk in de omgeving van de
oude bouwlandgronden) door ophoging een dik humushoudend dek gekregen
(oude graslandgronden).
In de laagste en tevens natste delen van de beekdalen liggen
broekveengronden. De verbreiding hiervan is vrij gering. Ze hebben ge
deeltelijk een opgebracht zand- er/of cultuurdek.
De ontginningsgronden beslaan de grootste oppervlakte in dit
gebied. De profielen bestaan overwegend uit humuspodzolen met een dun
humushoudend dek. In het oosten en zuidoosten komen ook hoogveenontginningsgronden voor. Deze hebben een veenlaag (dikker dan 1+0 cm) onder
een opgebracht zanddek (zanddek varieert in dikte van + 15 tot 30 à 35
cm).
De niet ontgonnen hoogveengronden in het oosten en zuidoosten
van dit gebied hebben eveneens een veenlaag dikker dan 40 cm. De zanddiepte onder het veen varieert van ondieper dan 80 cm tot dieper dan
120 cm. In deze zandondergrond komt meestal een humuspodzolprofiel voor.
Afgezien van de hoogteverschillen tussen de hierboven genoemde
landschappelijke eenheden helt het gebied van oost naar west en van
zuidoost naar noordwest.
Landbouwkundig gezien zijn de oude bouwlandgronden geschikt
voor de verbouw van rogge, haver en aardappelen. De beboste gronden
zijn voor de landbouw weinig tot niet geschikt (te droog).
De beekdalgronden zijn overwegend goede graslandgronden. De
hoger gelegen gedeelten zijn tevens geschikt voor akkerbouw.

- 7 De ontginningsgronden hebben al naar hun hoogteligging ten op
zichte van het grondwater een min of raeer grote landbouwkundige waarde.
De niet ontgonnen hoogveengronden zijn voor de landbouw weinig
of niet geschikt.
Globaal gezien ligt een belangrijk deel van het onderzochte
gebied relatief laag ten opzichte van het grondwater.
De hoofdafwateringen zijn gedeeltelijk gekanaliseerd (o.a. de
Aa en de Astense Aa westelijk van Vlierden) doch de detailontwatering
laat nog veel te wensen over, zodat periodiek in de lage delen water
overlast optreedt.
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Situatiekaart Rvk. ASTENSE AA

schaal 1:50000

- 8 1. INLEIDING.
1.1 Ligging en grootte van het gebied.
Het onderzochte gebied ligt in de provincie Noordbrabant en
omvat delen van de gemeenten Asten, Deurne en Someren.
Het dorp Asten alsmede de kerkdorpen Heusden, Ommel, Vlierden,
Lies s e l e n N e e r k a n t l i g g e r i b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t g e b i e d ( a f b . 1 ) .
De totale oppervlakte bedraagt 11.180 ha. Het gebied komt voor
op de topografische kaarten, schaal 1 :25.00C" Mierlo 51H, Deurne 52C en
Nederweert 5ÔA.
1 .2 Ge bruikt kaart mate r-i aal.
De veldopname in 1961 vond plaats op kaarten, schaal 1 :10.000,
beschikbaar gesteld door de opdrachtgever. Ook de definitieve kaarten:
vereenvoudigde bodemkaart, grondwatertrappenkaart en bodemgeschiktheidskaart voor de akker- en weidebouw zijn vervaardigd op schaal 1 :10.000.
De landschappeliake overzichtskaart is vervaardigd op schaal 1:50.000.
1.J Uitvoering.
Van de in totaal 11.180 ha, die het onderzochte gebied omvat,
waren van 9.^-35 ha reeds voldoende bodemkundige gegevens voorhanden uit
de studiekartering " Brabantse Peel ". Deze werd voor dit gebied uit
gevoerd in de jaren 1953-1955. De resultaten van de studiekartering in
het bovengenoemde gebied werden in de vorm van een bodemkaart in gede
tailleerd overzicht, schaal 1:10.000 met legendabeschrijving in i960
aan de Centrale Directie van de Cultuurtechnische Dienst verstrekt,
(rapport no. 535 : "Toelichting bij de bodemkaart in gedetailleerd over
zicht van het ruilverkavelingsgebied "Astense Aa!! door L.A. Ceelen en
Th.J.M. Bekking). De volledige resultaten van de studiekartering die een
groot deel van de Brabantse Peel omvat, zullen te zijner tijd als gedruk
te publikatie verschijnen.
De resterende 1.7^5 ha van het ruilverkavelingsgebied, in hoofd
zaak gelegen langs de westelijke grens zijn in het najaar van 1961 opge
nomen. Langs de oostgrens van het gebied werden over een oppervlakte van
890 ha nog aanvullende gegevens verzameld in 1961, in verband met de se
dert I955 opgetreden wijzigingen ten gevolge van vergraving er/of ontgin
ning.
De verwerking van de nieuw verzamelde en reeds beschikbare gege
vens geschiedde in de winter 1961-1962 en het voorjaar van 1962.
1 ,i+ Werkwijze.
Bij het begin van de veldwerkzaamheden voor de studiekartering
(1953) zijn een aantal grondmonsters genomen. Deze zijn onderzocht op
het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek. De
analyseresultaten zijn opgenomen in dit rapport (hfdst. 9}. De schattin
gen in het veld, zoals leem- en humusgehalte, grofheid van het zand, etc.
zijn aan de verkregen analysed jfers getoetst.
De systematische veldopname voor de studiekartering en voor het
aanvullend gedeelte vond plaats op veldkaarten, schaal 1:10.000.
Per boring is op de veldkaart in code aangegeven de dikte en
het humusgehalte van de humushoudende bovenlaag, de profielontwikkeling,
het leemgehalte,de zandgrofheid, de hoogte van de grondwaterinvloed en
het eventueel voorkomen van veen of grof zand in de ondergrond. Ook zijn
de bodem- en andere belangrijke grenzen (voor de grondwatertrappenkaart)
in het veld op de kaarten ingeschetst.

1.5 Verwerking der gegevens en vervaardigde kaarten.
De bodem- en vochtgrenzen van het in 1961 opgenomen gedeelte
zijn van de veldkaarten, via calques overgenomen op de definitieve
kaarten, schaal 1 :10.000.
Van het gedeelte van de studiekartering dat in dit gebied voor
komt, was reeds een bodemkaart, schaal 1:10.000 aanwezig (rapport no.
555 zie par. 1.3). De legenda van deze kaart week echter nogal sterk af
van die, welke de laatste jaren in de opdrachtkarteringen wordt gebruikt.
Daarnaast was voor deze studiekartering een veel gedetailleerder bodemkaart samengesteld, waarop o.a. ook de hoogteligging der gronden t.o.v.
het grondwater was aangegeven.
Op verzoek van de opdrachtgever is deze gedetailleerde bodemkaart sterk vereenvoudigd en de legenda aangepast aan de huidige in ge
bruik zijnde.
Ten einde aan te geven, dat de bij dit rapport behorende bodemkaart grotendeels is ontstaan door vereenvoudiging en legenda-omzetting
van de studiekartering is ze aangegeven als: vereenvoudigde bodemkaart.
Op deze vereenvoud^gde_bodemkaart,_s£haal 1_sJ0^000_(bijl^ 2)
zijn alle onderscheiden bodemkundige eenheden weergegeven met uitzonde
ring van de relatieve hoogteligging ten opzichte van het grondwater, die
slechts in twee klassen is aangegeven.
De groMwatertrap^enkaart^ £chaal_1_:l0.000
j1
geeft in
een aantal (acht) z.g. grondwatertrappen de relatieve hoogteligging van
de gronden ten opzichte van het grondwater aan.
De gl£bal£ bodemg^s^h^ktheidskaart voor_akker^ en_weidebouw_j.
£chaal_1jn0.000
geeft in een aantal klassen de landbouwkundige
geschiktheid van de gronden weer. Deze kaart is samengesteld uit de ge
gevens van de vereenvoudigde bodemkaart en grondwatertrappenkaart.
De bovengenoemde drie kaartbijlagen, schaal 1 :10.000, bestaan
om tekentechnische redenen ieder uit zes bladen.
Ten einde op een klein kaartformaat een globale indruk van bo
dem en landschap van het gebied te geven is nog een landschappelijke
overzi£htskaart,_S£haal l:50^000_(bijl_j_ J_) samengesteld. Deze is afgeleid
uit de vereenvoudigde bodemkaart, schaal 1 :10.000, door fotografische
verkleining en sterke vereenvoudiging der bodemgrenzen.

- 10 2. GEOLOGISCHE OPBOUW.
2.1 Algemeen.
In het Pleistoceen hebben de Maas en de Rijn in belangrijke
delen van oostelijk Noordbrabant grote hoeveelheden grof zand en grind
afgezet. Deze afzettingen, het z.g. hoogterras,zijn in het algemeen arm
aan lutum en leem, al komen er plaatselijk klei- en leemlagen in voor.
Deze oude zand- en grindafzettingen dagzomen soms in oostelijk Noordbra
bant, maar meestal liggen ze onder een laag jongere afzettingen, het
z.g. dekzand. Dit zand is tijdens de WUrmijstijd in een toendraklimaat
met weinig vegetatie en permanent bevroren ondergrond door wind- en
sneeuwstormen aangevoerd en afgezet. Grote gebieden werden met een wisse
lend dikke laag zand bedekt, men spreekt derhalve van dekzand. De dikte
van deze dekzandafzettingen is zeer verschillend, doch varieert meestal
van een halve tot een paar meter.
Het dekzand ligt op vele plaatsen min of meer in ruggen, die
dikwijls noordoost - zuidwest georiënteerd zijn. Men neemt dan ook aan
dat deze afzettingen door westelijke winden zijn gevormd.
Aan het einde van de WUrmijstijd (Laatglaciaal) werd de tempe
ratuur geleidelijk hoger, dit had tot gevolg dat grote hoeveelheden wa
ter vrij kwamen van de smeltende sneeuw-en ijsmassa's. Hierdoor ontston
den erosiedalen of de reeds aanwezige werden vergroot. In de dekzandgebieden zijn de erosiedalen meestal breed, maar ondiep. Na de WUrmijstijd
(in het Holoceen) is het klimaat aanmerkelijk veranderd;door stijging van
temperatuur en rijzing van de zeespiegel nam de vegetatie geleidelijk
toe en werden de dekzanden door deze begroeiing vastgelegd,waardoor aan
de zandverplaatsing door de wind grotendeels een einde kwam.
2.2 Geologie van het gebied.
De thans aan de oppervlakte liggende zanden behoren in hoofd
zaak tot de dekzandafzettingen. Deze zijn overwegend zwak lernig en zeer
fijnzandig en hebben de voor windaf'zettingen typerende uniforme korrelgrootteverdeling.
Voordat de dekzanden werden afgezet, kwamen er in dit gebied
aanzienlijke hoogteverschillen voor. Deze waren enerzijds een gevolg van
tektonische bewegingen van de aardkorst, anderzijds van diepe insnijdin
gen door rivieren. Ten gevolge van tektoniek ontstonden de z.g. horsten
en slenken. Door het dekzandpakket zijn deze hoogteverschillen gedeelte
lijk genivelleerd.
In dit gebied komt de z.g. "Peelhorst" voor. Deze wordt aan de
westzijde begrensd door een breukrand "de Peelrandbreuk", die + 500 tot
1000 m oostelijk van de weg Deurne-Meyel ligt. Deze breukrand is op ver
schillende plaatsen in het terrein duidelijk waarneembaar. De oudere
grovere zand- en grindafzettingen (hoogterras), thans formatie van Veghel
genoemd, komen plaatselijk op de Peelhorst ondieper dan 80 cm beneden
maaiveld voor.
Door de algemene helling van het landschap van zuidoost naar
noordwest, verplaatst het water in de bodem zich in noordwestelijke
richting. Deze ondergrondse waterverplaatsing stagneert echter daar,
waar het grovere grindrijke zand van het hoogterras ten gevolge van de
breuk tegen de fijnzandige dekzandafzettingen ligt. De zijdelingse wa
terverplaatsing in de grovere capillairen van het hoogterraszand zet zich
niet met dezelfde snelheid voort in de fijnere capillairen van het dek
zand. Hierdoor ontstaat een opstuwing van het water aan de oostzijde van
deze Peelrandbreuk. Dit verschijnsel is bekend als het z.g. "Wijstverschijnsel" (afb. 2).
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grote veranderingen opgetreden. In deze periode trad er in de laagste
kom- en slenkvormige delen, in het oosten (op de Peelhorst) en in het
zuidoosten van dit gebied veengroei op. Dit vond plaats onder invloed
van het voedselarme regenwater, waardoor oligotroof mosveen (hoogveen)
ontstond. Deze veengroei breidde zich steeds verder uit en bedekte ten
slotte het gehele oostelijke en zuidoostelijke deel van dit gebied. In
dezelfde periode heeft ook veenvorming plaatsgevonden in de laagste
gedeelten van de beekdalen. Onder invloed van het voedselrijkere beek
water ontstond hier het eutrofe broekveen.
Het hoogveen heeft men later grotendeels afgegraven voor turfwinning.
Op enige hogere (drogere) plaatsen is het dekzand in vrij re
cente tijd opnieuw door de wind aangetast en over korte afstand ver
plaatst. Deze recente door de wind verplaatste zanden staan bekend als
de stuifzanden.

- 12 5. LANDSCHAPPELIJKE BESCHRIJVING VAN HET GEBIED (landschappelijke over
zichtskaart, schaal 1:50.000, bijlage 1).
3.1 Topografie, hoogteligging en relief.
Het gebied helt van oost naar west en van zuidoost naar noord
west. Het hoogste punt ligt in het zuidoostelijke gedeelte, namelijk
oostelijk van het kerkdorp Neerkant op + 33 m + N.A.P.; het laagste
punt ligt in het noordwesten op + 20 rn + N.A.P., daar waar de beide Aa's
samenvloeien.
De gronden ten oosten van de peelrandbreuk vertonen in het al
gemeen geringe hoogteverschillen op korte afstand, terwijl de gronden
ten westen van genoemde breuk aanzienlijk grotere hoogteverschillen op
korte afstand te zien geven. De grotere hoogteverschillen in het laatst
genoemde gebied zijn enerzijds een gevolg van insnijdingen door rivier
tjes (o.a. Oude Aa en Astense Aa) anderzijds door opstuivingen (stuifduinen), welke plaatselijk in de stuifzandcomplexen voorkomen (b.v. op
de Oostappensche Heide en De Bergen onder de gem. Asten). Zowel de in
snijdingen door riviertjes als de opstuivingen ontbreken ten oosten van
de peelrandbreuk.
3.2 Landschappelijke indeling.
I
II
III
IV
V

Landschappelijk kan men in dit gebied onderscheiden:
Stuifzanden en andere overwegend beboste gronden
Oude bouwlandgronden
Beekdal- en oude graslandgronden
Ontginningsgronden
Hoogveengronden.

3.3 De stuifzanden en andere overwegend beboste gronden.
Deze gronden liggen in het algemeen hoog ten opzichte van het
grondwater. De humus arrne (voornamelijk stuifzand) gronden, hebben een
vrij onrustige topografie, b.v. de stuifzanden op de Oostappensche Hei
de, westelijk van Ommel; De Bergen, oostelijk van Asten en het stuif
zandcomplex westelijk van Neerkant. Hierin liggen stuifzandheuvels, die
een hoogte kunnen bereiken van 5 à 6 m boven de in de naaste omgeving
gelegen uitgestoven laagten, De overige beboste gronden zijn voorname
lijk hoge humuspodzolen, b.v. de Baarschotsc- e Heide tussen Vlierden en
Liessel en het boscomplex zuidvrestelijk van dit laatstgenoemde dorp.
De ontsluiting van deze gronden is vrij slecht. De zandwegen
kunnen in de zomer zo droog worden, dat ze praktisch onberijdbaar zijn.
De humuspodzolgronden hebben in het algemeen een rechthoekige
verkaveling, terwijl er in de stuifzanden.nauwelijks van een verkave
ling sprake is.
In het algemeen wordt binnen dit landschap geen bewoning aan
getroffen.
Landbouwkundig hebben ze een geringe betekenis. Ze liggen
overwegend in bos, Wel kunnen deze gronden in de toekomst betekenis
krijgen voor de recreatie.
3.h De oude bouwlandgronden.
Deze gronden hebben ten opzichte van hun omgeving in het alge
meen een hoge ligging. Binnen een oud bouwlandlandschap komen meestal
slechts geringe hoogteverschillen voor.
Door hun hoge ligging ten opzichte van de omgeving is de wa
tervoorziening meestal minder gunstig. Storende profiellagen voor de
waterbeweging komen niet voor. In de meeste profielen reikt de grondwa
terinvloed echter niet tot aan of in de humushoudende bovenlaag, waar-
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komt. Het voehthoudend vermogen van deze bovenlaag is te gering om het
gewas in de groeiperiode van voldoende vocht te voorzien.
De ontsluiting laat in het algemeen nog veel te wensen over,
hoewel er in de loop van de laatste jaren enkele zandwegen zijn verhard.
De niet verharde zandwegen zijn in natte perioden zeer moeilijk of niet
berijdbaar.
De verkaveling is met uitzondering van het gedeelte rondom het
dorp Ommel en de bouwlanden westelijk van Asten., vaak ongunstig. Er ko
men veel kleine en smalle percelen voor.
De bewoning is voornamelijk geconcentreerd in kernen, nl. de
kerkdorpen Asten, Heusden, Ommel, Vlierden, Liessel, Neerkant en Deurne
en langs de randen van de complexen.
De oude bouwlanden zijn in overeenstemming met hun naam over
wegend als bouwland in gebruik.
3.5 De beekdal- en oude graslandgronden.
Deze gronden hebben een lage ligging ten opzichte van hun omge
ving. Binnen dit landschap komen nog kleine hoogteverschillen voor.
De kern wordt gevormd door een beek, die als een depressie in het ter
rein ligt. De gronden in de naaste omgeving hellen meestal in meer of
mindere mate naar de beek.
In de omgeving van de oude bouwlandgronden heeft een gedeelte
van de beekdalgronden door bemesting met potstalmest een dik humushoudend dek gekregen; op deze wijze zijn de oude graslandgronden ontstaan.
Ze liggen perceelsgewijs iets hoger, hetgeen een duidelijk gevolg is
van hun ontstaanswijze.
Elk beekdal vormt min of meer een zelfstandige afwateringseen
heid. Wanneer de beek genormaliseerd is, is de hoofdafwatering veelal
goed, b.v. de Aa en de Astense Aa., ten westen van Vlierden. De Oude Aa
en de Astense Aa ten oosten van dit dorp zijn niet genormaliseerd en
de afvoer door deze hoofdafwateringen laat dan ook veel te wensen over.
De detailontwatering is in het algemeen slecht, waardoor in neerslagrijke perioden wateroverlast optreedt.
De ontsluiting in dit landschap is slecht. De te weinig aanwe
zige zandwegen zijn vooral na veel regen praktisch onbegaanbaar.
De verkaveling is overwegend rechthoekig maar de percelen zijn
(met uitzondering van die langs de Aa) vaak smal.
Bewoning is in de beekdalen praktisch niet aanwezig.
In dit landschap komt overwegend grasland voor.
3.6 De ontglnningsgronden.
Het ontginningslandschap omvat een groot gedeelte van het on
derzochte gebied. Grote hoogteverschillen komen in deze gronden niet
voor. De lage gronden liggen vaak komvormig, dit bemoeilijkt de afwa
tering. Vele komvormige gedeelten in het oosten en speciaal in het zui
den van het gebied, o.a. Gevlocht Schor, De Start, De Kuilen, hebben
in neerslagrijke perioden wateroverlast.
De ontsluiting is in het algemeen slecht, hetgeen niet in hoofd
zaak wordt veroorzaakt door te weinig wegen, maar door de slechte toe
stand waarin de aanwezige zandwegen,vooral na veel regen, zich bevinden.
Nog niet zo lang geleden zijn enkele zandwegen verhard.
De verkaveling is meestal vrij goed. In de lage gedeelten
heeft men veel sloten gegraven, ten einde het overtollige water kwijt te
raken.
De bebouwing in dit landschap bestaat voornamelijk uit verspreid
staande boerderijen.
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als bouwland, de lagere als grasland in gebruik.
3.7 De hoogveengronden.
Deze gronden komen voornamelijk voor in het oostelijke gedeel
te van dit gebied en een kleiner gedeelte (deels kom- er/of slehkvormig)
in het zuidoosten. De hoogveengronden zijn alle afgegraven en deels
ontgonnen. Het momenteel nog aanwezige hoogveen ligt in het algemeen
laag ten opzichte van het grondwater. De niet ontgonnen gedeelten zijn
voor de landbouw weinig of niet geschikt.
Van ontsluiting en verkaveling in de niet ontgonnen hoogveen
gronden is nauwelijks sprake. Er is geen bewoning.
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lt-,1 Bodemvormende processen en factoren.
In de zandgronden onderscheidt men enige profielvorraen, die ont
staan zijn onder invloed van bepaalde bodemvormende processen, afhanke
lijk van de factoren: tijd, klimaat, moedermateriaal, topografie, flora
en fauna en activiteit van de mens.
De mens heeft een belangrijke invloed gehad op de profielont
wikkeling, o.a. door verstoring van de natuurlijke begroeiing (ontbossen, plaggen, etc.), ontwatering en ophoging van verschillende gronden.
Men kan derhalve onderscheid maken in bodemvorming onder in
vloed van natuurlijke factoren met uitzondering van de mens en bodemvor
ming onder invloed van de mens.
4.2 Bodemvorming onder invloed van natuurlijke bodemvormende factoren
met uitzondering van de mens.
Onder invloed van tijd, klimaat, moedermateriaal, topografie,
flora en fauna heeft zich op de zandgronden een natuurlijke vegetatie
ontwikkeld.
Het klimaat is in ons land. van dien aard dat de neerslag de
verdamping overtreft. Dit heeft tot gevolg dat er in de grond een neer
waartse waterbeweging plaatsvindt. De hoeveelheid van het zich naar be
neden verplaatsende water is hoofdzakelijk afhankelijk van de hoeveel
heid neerslag. De snelheid waarmee het zich verplaatst is afhankelijk
van de granulaire samenstelling van de bodem. Bepaalde bestanddelen uit
de bovenste bodemlagen worden door de neerwaartse waterbeweging ver
plaatst ,
Elementen die uitspoelen zijn o.a. kalk, lutura, ijzer, alumini
um en humus.
De dekzandgronden die overwegend mineralogisch arm zijn en wei
nig lutum bevatten, zijn dan ook dikwijls tot op grote diepte ontkalkt,
voor zover ze ten minste oorspronkelijk kalkhoudend zijn geweest. Op
deze dekzandgronden ontwikkelde zich door afwezigheid van verweerbare
mineralen en voedselrijk grondwater een arme vegetatie. De vegetatie
heeft een belangrijke invloed op het milieu in de bovengrond. De voe
dingsstoffen, die door de vegetatie aan de bodem onttrokken zijn, komen
onder natuurlijke omstandigheden met de afstervende plantendelen in de
bovengrond terug en vormen de humushoudende bovenlaag (Al-horizont).
Zijn de adsorbtieraogelijkheden in deze laag gering en vindt er geen aan
vulling plaats door verwering van mineralen of aanvoer van elders, dan
zal de hoeveelheid basen in de bovengrond geleidelijk afnemen ten ge
volge van uitspoeling. Het milieu wordt armer en de zuurgraad
verschillende stoffen in de bovengrond zullen hierdoor mobiel worden en
geleidelijk met het water worden meegevoerd naar dieper gelegen lagen,
wanneer de ligging der gronden althans zodanig is, dat een neerwaartse
waterbeweging mogelijk is. Door uitspoeling van o.a. ijzer- en humusverbindingen ontstaat de uitspoe
lingshorizont (A2). Enkele uitgespoelde stoffen met name humusverbindingen komen op een lager gelegen niveau (meestal minder zuur) weer tot
afzetting en vormen daar de inspoelingshorizont (B).
Deze B-horizont gaat meestal naar beneden over in het niet met
humus geïnfiltreerde moedermateriaal, de C-horizont. Deze onder invloed
van uit- en inspoeling gevormde profielen worden podzolen (A-B-C-profielen) genoemd. Het bodemvormend proces is dat der podzolisatie.
Een ander bodemvormend proces is dat waarbij bodemvorming
plaatsvindt o.a. onder invloed van voedselrijk grondwater dat ten gevol
ge van de ligging der gronden ondiep in het profiel voorkomt. Dit heeft
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topografie). Hierbij ontstaat door de natuurlijke begroeiing een meer of
minder sterke verrijking van organische stof en ijzer in de bovenlaag
(A-horizont) en een verrijking van ijzer in de humusarme ondergrond (Chorizont). De humushoudende bovenlaag rust direct op het ijzerhoudende
(roestige) moedermateriaal. Deze profielen worden als roestige A/C-gronden of gleygronden aangeduid.
Door de lage ligging heeft plaatselijk een zeer sterke verrij
king van organische stof plaatsgehad , waardoor een venige bovengrond
is ontstaan.
Naar de hierboven omschreven profielontwikkeling kan men drie
bodemgroepen in de zandgronden van dit gebied onderscheiden:
humusijzerpodzolgronden
humuspodzolgronden
roestige A/C-gronden (gleygronden)
De humus ijzerpodzoIgronden hebben een inspoelingshorizont (B) die humus
en ijzer bevat, daaronder ligt het humusarme moedermateriaal (C). Deze
profielvorm komt alleen voor op sommige hogere delen die niet onder in
vloed van het grondwater hebben gestaan tijdens de profielvorming. De
humusijzerpodzolen hebben in het algemeen een lagere zuurgraad (hoge pH)
en. een lossere B-horizont dan de humuspodzolgronden.
De humuspodzolgronden zijn meestal tot grote diepte ontijzerd en hebben
een inspoelingshorizont, die vaak
uitsluitend humus in disperse vorm
bevat. Deze humusvorm heeft landbouwkundig minder gunstige eigenschappen.
Boven de inspoelingshorizont komt meestal een uitspoelingshorizont, de
z.g. loodzandlaag (A2) voor. De humuspodzolgronden kunnen zowel in hoge
re als lagere gronden ontstaan. De B-horizont kan in de lage humuspodzol
gronden soms zeer dik zijn, terwijl de uitspoelingshorizont (A2) niet of
niet duidelijk aanwezig is. De bovenlaag kan in deze lage profielen zeer
humeus zijn, plaatselijk zelfs venig of veen.
De roestige A/C-gronden (gleygronden) hebben goen inspoelingshprizont.
Er heeft in deze gronden geen podzolering plaatsgehad, o.a. ten gevolge
van de ligging der gronden. Het voedselrijkere grondwater heeft vaak een
gunstige invloed uitgeoefend op deze gronden. De humus in de bovengrond
is van betere kwaliteit dan die in de humuspodzolgronden. In de gley
gronden zijn als gevolg van de periodiek hoge grondwaterstanden duidelij
ke roest- en reductieverschijnselen waar te nemen tot hoog in het profiel
(binnen 55 cm - m.v.).
Een tussenvorm van de roestige A/C-gronden en de humuspodzol
gronden vormen de z.g. roestarme A/C-gronden. In deze profielen heeft wel
podzolering plaatsgevonden en ze zijn in de bovenste lagen tevens ont
ijzerd. De B-horizont is echter meestal zwak ontwikkeld, ontbreekt soms
geheel of is in de diepere ondergrond aanwezig. Naar de aard van hun bo
vengrond zijn deze profielen vergelijkbaar met de humuspodzolgronden.
Binnen 35 cm beneden maaiveld ontbreken duidelijke roestvlekken.
Stuifzanden. Door verstuiving zijn plaatselijk de bovenste lagen van de
hoog (droog) gelegen humusijzer- of humuspodzolgronden verdwenen, ter
wijl dit stuifzand elders profielen, of reeds gedeeltelijk afgestoven
profielen heeft overdekt, In het stuifzanddek is in het algemeen weinig
of niéts te zien van profielontwikkeling. Deze stuifzanden zijn bodemkundig meestal nog te jong voor podzolering, terwijl ze bovendien zeer
hoog (droog) liggen en daardoor weinig vegetatie hebben gehad, met als
gevolg, vaak verstuivingen.
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Naar de duur en de aard van de menselijke invloed op de zand
gronden kan men de ontstane profielvormen verdelen in:
oude bouwlandgronden
oude graslandgronden
oudere ontginningsgronden
jongere ontginningsgronden
De oude bouwlandgronden zijn reeds honderden jaren voor de landbouw in
gebruik. In vroegere tijden werden de cultuurgronden regelmatig bemest
met potstalmest (stalmest vermengd met bosstrooisel, heideplaggen ,
grasplaggen er/of zand). Door deze bemesting is een dikke humushoudende
bovenlaag (mestdek) ontstaan van plaatselijk meer dan één meter dikte.
Onder dit mestdek vindt men meestal het oorspronkelijke humusijzerpodzolprofiel (soms humuspodzol) of gedeelten ervan terug.
Dikte, kleur, humus- en leemgehalte van de opgebrachte mestdekken kunnen nogal sterk variëren. Dit houdt verband met o.m. de herkomst
van het gebruikte strooiselmateriaal in de potstal, de hoogteligging
t.o.v. het grondwater, etc..
De oude graslandgronden zijn op dezelfde manier ontstaan als de oude
bouwlandgronden. Het humushoudende dek is in het algemeen wat dunner en
het humusgehalte iets hoger dan in de oude bouwlanden. Deze oude gras
landen hebben een relatief lage ligging, de oude bouwlandgronden een re
latief hoge ligging ten opzichte van het grondwater.
De oudere ontginnlngsgronden hebben door de bemesting met potstalmest
en grondbewerking een homogene bovengrond gekregen, die echter dunner
is dan bij de beide vorige groepen. Bij de in cultuurname heeft in het
algemeen geen diepe grondbewerking plaatsgehad op deze humuspodzolgronden. De B-horizont is vaak nog ongestoord aanwezig.
De jongere ontginningsgronden hebben in het algemeen een minder gehomo
geniseerde bovengrond dan de oudere. Het humusgehalte zowel als de dikte
van de humushoudende bovenlaag kan sterk variëren, al naar gelang de
diepte van verwerking en eventuele egalisatie bij ontginning. In de mo
derne ontginningen van de laatste vijfentwintig jaar is de oorspronke
lijke profielopbouw vaak gewijzigd cloor verwisseling van profiellagen
en egalisatie.
4.4 Onderscheiden profielvormen.
De in dit gebied voorkomende en op de bodemkaart (bijl. 2) on
derscheiden profielvormen zijn:
4.4.1 stuifzandcomplex
4.4.2 humusijzerpodzol
4.4.3 humuspodzol
4.4.4 roestarrne A/C
4.4.5 roestige A/C (gleygronden)
4.4.6 oud bouwland
4.4.7 °ud grasland
4.4.8 hoogveen
4.4.9 broekveen.
4.4.1 Stuifzandcomplox^
Dit zijn de humusarme stuifzandgronden, waarin geen of weinig
profielontwikkeling voorkomt, Verder behoren enkele kleine oppervlakten
der humusijzerpodzolen, humuspodzolen en roestarme A/C-gronden met een
dunne humusarme bovenlaag ook wat ligging en landbouwkundige waarde be
treft bij de stuifzanden. De humusarme bovenlaag kan zowel een gevolg
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overwegend hoog t.o.v. het grondwater.
4.4.2 Humusi^zerpodzol^
Deze komen in dit gebied slechts over een kleine oppervlakte
voor en liggen hoog t.o.v. het grondwater. De profielen kenmerken zich
door het ontbreken van scherpe horizontbegrenzingen. De B-horizont die
bruin tot geelbruin van kleur en naast humus- ook ijzerhoudend is, gaat
naar beneden geleidelijk over in een gele, ijzerhoudende C-ondergrond,
waarin de humus ontbreekt.
4.4.3 Humu£pc)dzoJL.
Deze komen over een grote oppervlakte voor en omvatten bijna
het gehele oostelijke en zuidoostelijke gedeelte. Ze liggen zowel hoog
als laag (zeer laag) t.o.v. het grondwater. Het grootste gedeelte ligt
laag. De dikte van de humushoudende bovenlaag varieert van + 15 tot 50
cm. De oudere ontginningsgronden hebben door de langdurige bemesting
met potstalmest, een matig dikke (+ 30 tot 50 cm) humushoudende boven
laag gekregen. De jonge ontginningsgronden daarentegen hebben overwe
gend een humushoudende bovenlaag dunner dan 30 cm. Bij de ontginning
zijn de oorspronkelijke A-horizonten (A1- en A2) en een kleiner of gro
ter gedeelte van de B-horizont door elkaar gemengd. Deze B-horizont of
restant daarvan varieert in kleur van donkerbruin tot donkerroodbruin
in de lage gronden en van donkerroodbruin tot roodbruingeel in de hoge
gronden. De overgang van de B- naar de C-horizont is meestal zeer ge
leidelijk. De middelhoge en hoge podzolen hebben soms een vaste (verkitte) B. De humuspodzolen zijn vaak geheel ontijzerd; de hoge zijn
plaatselijk in de C-ondergrond nog ijzerhoudend.
4.4.4 Roestarme A/C.
De roestarme A/C-gronden vormen de overgang van humuspodzolen
naar de gleygronden (roestige A/C-gronden). Het zijn overwegend lage
(zeer lage) gronden zonder een duidelijke humuspodzol-B. De humus in de
bovenlaag komt in kwaliteit overeen met die in de humuspodzolen. De
roestarme A/C-profielen bevatten onder de A-horizont geen ijzer (roest),
in de nabijheid van de gleygronden wordt in de ondergrond plaatselijk
wel wat roest aangetroffen. In de humushoudende bovengrond komt plaatse
lijk "zoderoest" voor.
4.4.5 Roestige_A/C__(gleygronden)^
Deze gronden liggen voornamelijk in de beekdalen. Het zijn over
wegend lage (zeer lage) gronden met roestverschijnselen vanaf het maai
veld, of vanaf de onderkant van de bouwvoor, tot aan de grijze of blauw
grijze gereduceerde ondergrond. De kleur van de humushoudende bovenlaag
varieert van zwart tot zwartbruin. Deze bovenlaag ligt scherp op de
sterk gebleekte roestige ondergrond. De humus in de bovenlaag is van iets
betere kwaliteit dan die in de humuspodzolen en roestarme A/C-gronden.
Dit blijkt o.a. uit het C/N-quotiënt, dat laag is (14 tot 18), de zuur
graad is me.estal lager. In de roestarme A/C-gronden en in de humuspodzolgronden bedraagt het C/N-quotiënt 20 tot 24.
4.4.6 Oud bouwland^
Deze oude cultuurgronden komen voor rondom de dorpen en andere
oude bewoningskernen. Ze liggen voornamelijk hoog en middelhoog t.o.v.
het grondwater, terwijl het humushoudende dek steeds dikker dan 50 cm
is. Onder het humushoudende dek komt dikwijls een humusijzerpodzol,
plaatselijk echter ook een humuspodzol voor.
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Deze gronden komen evenals de gleygronden voornamelijk voor in
de beekdalen. Vaak sluiten ze aan op de oude bouwlandgronden. Ze hebben
een lage ligging t.o.v. het grondwater, terwijl het humushoudende dek
steeds dikker dan 50 cm is, daaronder komt bijna altijd een A/C-profiel
voor. Plaatselijk treft men in de ondergrond veen en soms een humuspodzol aan.
14-.ij-.8 Hoogveen^
Deze gronden liggen voornamelijk in het oostelijke en zuidooste
lijke gedeelte van dit gebied. Het veen is gegroeid onder invloed van
voedselarm water en bestaat uit mosveen. Ten behoeve van de brandstof
winning is dit hoogveen reeds een of meerdere malen afgegraven. Deze af
gegraven gronden liggen thans overwegend laag tot zeer laag t.o.v. het
grondwater. Onder de resterende veenlaag die nog dikker is dan 1+0 cm,
treft men dikwijls in de zandondergrond een humuspodzol- en plaatselijk
een roestarm A/C-profiel aan.
Ij-.1+ .9 Broekveen.
Dit komt voor in de beekdalen. Het veen is ontstaan onder in
vloed van het voedselrijkere beekwater. Het is meestal sterk veraard en
moeilijk te determineren, maar afgaande op de grote hoeveelheid hout
die er in voorkomt, zal het voornamelijk uit elzenbroekveen bestaan.
De broekveengronden hebben een lage ligging en zijn dienten
gevolge zeer nat.
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Afb 3 Legenda van de vereenvoudigde bodemkaart in gedetailleerd overzicht (bijlage 2 )

zand

(•) letter waarmede d e toëvoeging in het rapport wordt aangeduid.
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1 ilO.OOO (bijlage 2).
5.1 Opzet van de legenda.
Bij de opzet van de legenda voor bodemkaarten in ruilverkavelingsgebieden is in de laatste jaren steeds gestreefd naar een zo uni
form mogelijke indeling voor overeenkomstige gronden. Dit geldt zowel
voor de toegepaste indelingscriteria als voor de benamingen en codes.
Als richtlijn werd hiervoor steeds het schema voor bodemclassificatie en
de legenda voor de kaartbladenkartering, schaal 1 :50.000, zoals deze bij
de Stichting voor Bodemkartering in gebruik zijn, gehanteerd. Deze lande
lijke indeling werd voor de ruilverkavelingsonderzoekingen met hun gro
tere boringdichtheid en daarbij behorende grotere kaartschalen nader ge
detailleerd. Hierbij is tevens zoveel mogelijk aan de wensen van de op
drachtgevers tegemoet gekomen.
De gemaakte onderscheidingen op de bodemkaart zijn in de eerste
plaats bodemkundig belangrijk* maar hebben daarnaast ook een rreer of min
der landbouwkundige en cultuurtechnische betekenis.
Zoals reeds in hoofdstuk 1 is opgemerkt, werd het grootste ge
deelte van het huidige ruilverkavelingsgebied "Astense Aa" reeds in de
jaren 1955-1955 voor studiedoeleinden gekarteerd. Op verzoek van de op
drachtgever is dit gedeelte achter het bureau omgewerkt tot een z.g.
vereenvoudigde bodemkaart in gedetailleerd overzicht, schaal 1 ;10.000,
waarvan de legenda overeenkomt met de in de laatste jaren gebruikelijke.
De oorspronkelijke bodemkaart van de studiekartering, waarop
o.a. de hoogteligging der gronden t.o.v. het grondwater in een groot
aantal z.g. vochttrappen was aangegeven, is daartoe sterk vereenvoudigd.
Ten einde de inhoud der nieuw ontstane kaartvlakken in de "moderne" ter
minologie weer te kunnen geven, is nog wat aanvullend veldwerk gedaan.
Voor het in 1961 opgenomen gedeelte is de gebruikelijke legenda toege
past.
5.2 De legenda (afb. 3).
De onderscheiden hoofdbodemgroepen zijn:
zandgronden (i)
veengronden (II).
Enkele profielkenmerken zijn om kaarttechnische redenen met een
toevoeging aangegeven.
Verder komen op alle'drie kaarten, schaal 1:10.000, enkele alge
mene onderscheidingen voor, o.a. bebouwing, water, wegen, etc., terwijl
ook de vergraven gronden afzonderlijk op alle kaarten zijn aangegeven.
5.3 Zandgronden (l).
5.3.1 Algemeen^
Definitie : Gronden met een humusarme, humeuze tot humusrijke of venige
bovengrond, die minder dan 8% luturn bevat en waar tinnen 80 cm
diepte geen of minder dan kO cm veen voorkomt.
Deze hoofdbodemgroep omvat het grootste gedeelte van dit gebied.
In de zandgronden is een onderverdeling gemaakt naar:
humusklasse van de bovengrond
dikte van de humushoudende bovenlaag
aard van de profielontwikkeling (profielbenaming)
hoogteligging t.o.v. het grondwater (diepte van de grondwaterverschijn
selen)
textuur van het zand.
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Hierin is een
humus arm
=
humus tot humusrijk =
venig of veen
=
(veen
=

driedeling gemaakt:
minder dan 2|$ humus
2-g- - 15$ humus
meer dan 15$ humus en minder dan 22$ humus
meer dan 22$ humus)

5.3«3 Dikte van de^^ushoudeMe^ovenlaag^
In de humeuze tot humusrijke zandgronden zijn drie dikteklassen
onderscheiden:
dun
= minder dan 30 cm
matig dik =30-50 cm
dik
= meer dan 50 cm.
In de humusarme gronden is in verband met hun geringe landbouw
kundige waarde geen onderverdeling naar de dikte van de bovenlaag ge
maakt. Meestal is deze dun of afwezig (stuifzandcomplex).
5.3'k Aard_van_de profielontwikkeling _£pr°fielbenamng_)..
In de dik humushoudende gronden (oude bouw- en graslandgronden)
en in de stuifzandgronden (stuifzandcomplex) is geen indeling gemaakt
naar aard van de profielontwikkeling onder de bovenlaag, daar dit land
bouwkundig bij deze gronden van weinig of geen belang meer is.
Bij de dun en matig dik humusarme (exclusief het stuifzandcom
plex) en humushoudende zandgronden zijn de volgende profielvormen onder
scheiden:
humusijzerpodzol
humuspodzol
roestarme A/C
roestige A/C.
5.3«5 H°£gieligging t.o.v._het_grondwater (grondwaterinvloed).
Op de vereenvoudigde bodemkaart is hierin slechts een tweede
ling gemaakt, namelijk lage en zeer lage gronden (gemiddeld hoogste
grondwaterstand ondieper dan kO cm beneden maaiveld) enerzijds en de
middelhoge en hoge gronden (gemiddeld laagste grondwaterstand dieper
dan HO cm beneden maaiveld) anderzijds. Dit is uit landbouwkundig oog
punt gezien beslist onvoldoende. In de gronden zijn dan ook acht z.g.
grondwatertrappen (Gt) onderscheiden. Op verzoek van de opdrachtgever
en terwille van de leesbaarheid van de bodemkaart zijn deze landbouw
kundig belangrijke onderscheidingen niet alle op de bodemkaart weerge
geven, doch op een afzonderlijke kaart, de grondwatertrappenkaart (bij
lage 3, hoofdstuk 6).
De vochtgrens op de bodemkaart komt overeen met die tussen de
Gt's IIa, lila, Illb, Va en Vb enerzijds (laag - zeer laag) en Vla, VIb
en VII anderzijds (hoog - middelhoog).
5.3.6 De_textuur_van_het_zand.
Naar de lemigheid zijn drie klassen onderscheiden:
( 1 ) leemarm
= minder dan 10$ leem
(3) zwak lemig
= 10 - 17,5$ leem
(i+) zwak en sterk lemig = 10 - 32,5$ leem
(sterk lemig
=17,5- 32,5$ leem).
Naar de korrelgrootte van het zand (zandmediaan M50) is onder
scheiden:
(3) zeer fijn zand
: M50 = 105 - 150 mu
(4) zeer fijn en matig fijn zand : M50 = 105 - 210 mu
(matig fijn zand
: M50 = 150 - 210 mu).
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de bovenste profiellagen uit zwak leraig zeer fijn zand. De stuifzanden
en enkele vrij kleine oppervlakten humuspodzolen in het oostelijke deel
zijn leemarm en zeer fijn tot matig fijnzandig.
Een gedeelte van de lage A/C- en van de lage hurauspodzolgronden
heeft een overwegend dun (minder dan lj-0 cm) of een in dikte wisselend
(zeer) sterk lemig zeer fijnzandig dek op een zwak lemige zeer fijnzandige ondergrond.
In het oostelijke gedeelte van het gebied komt plaatselijk het
grovere hoogterraszand binnen 80 cm beneden maaiveld voor (met de toe
voeging (g) aangegeven), Deze gedeelten hebben meestal een zwakke bij
menging van grof zand en grind tot in de bovengrond.
De in de legenda aangegeven textuur van het zand heeft betrek
king op de bovenste J+0 cm van het profiel.
5A Veengronden (II).
5.^.1 Algemeen^
Definitie : Gronden, die binnen 80 cm diepte meer dan UO cm veen of venig
materiaal hebben.
In deze hoofdboderagroep is een onderverdeling gemaakt naar:
aard van het veen
diepte van de zandondergrond
aard van de bovengrond
hoogteligging t.o.v. het grondwater.
5.^.2 Aard_van_het_veen,
Hierin is een tweedeling gemaakt:
hoogveengronden
broekveengronden.
5.U.3 Diepte_van_de ^andoMergroM^
Hierin is een driedeling gemaakt, nl. naar de overwegend voor
komende diepte van de sardondrrgrond :
zandondergrond overwegend tussen ^0 e.n 8o cm
zandondergrond overwegend tussen 80 en 120 cm
zandondergrond overwegend dieper dan 120 cm.
Aard__van de bovengrond,
veraard veen of veen
humushoudend zwak lemig zand dunner dan it-0 cm.
Het humusarme bezandingsdek op een gedeelte van deze gronden
is met de toevoeging (b) weergegeven.
5.k.5 2°£Sjfceligging

Op de bodemkaart is hierin geen indeling gemaakt, omdat alle
veengronden in dit gebied lage tot zeer lage gronden zijn (gemiddeld
hoogste grondwaterstand ondieper dan ij-O cm beneden maaiveld). Landbouw
kundig gezien is beslist een nadere onderverdeling gewenst. Deze is
gegeven op de grondwatertrappenkaart (bijl. 3).
5.5 Toevoegingen.
Deze zijn gebruikt om bepaalde belangrijke onderscheidingen
te kunnen aangeven zonder hierdoor een sterke toename van het aantal
bodemtypen te krijgen, hetgeen de leesbaarheid van de bodemkaart ten
goede komt.
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Als zodanig zijn onderscheiden:
(b) bezande venige en veengronden gemiddeld 20 à 25 cm opgebracht hu
mus arm zand,
(v) veentussenlaag dunner dan 1+0 era of veen in de ondergrond, overwe• gend ondieper dan 80 cm beneden maaiveld beginnend,
(g) matig grof tot grof grindhoudend zand overwegend ondieper dan 80 cm
beneden maaiveld beginnend,
(1) loessleemlaag in de ondergrond, ondieper dan 120 crn beneden maai
veld beginnend.
Vergraven gronden.
Deze zijn onderscheiden naar:
aard van de vergraving
diepte van de vergraving.
5.6.1 Aard_van_de vergraving^
Dit is steeds als toevoeging aangegeven:
(a) afgegraven
(ag) geëgaliseerd en afgegraven, waarbij het terrein echter na deze ega
lisatie nog niet geheel vlak ligt.
5.6.2 Diepte_van_de vergraving^
(a)

weinig afgegraven, d.w.z, minder dan 40 cm diep. Vergravingen die
niet beneden 20 cm reiken zijn steeds verwaar
loosd.
(aa) sterk afgegraven, meer dan 1|0 cm diep, maar het afgegraven gedeel
te is nog als een der voorkomende bodemtypen
aangegeven.
(Qaa) zeer sterk afgegraven, meer dan kO cm diep en het afgegraven ge
deelte is zodanig heterogeen, dat er geen af
zonderlijk bodemtype(d.)meer in aan te geven is.
(Qaa) is wegens zijn heterogene profielopbouw als afzonderlijk
bodemtype (Q) aangegeven met de toevoeging (aa) voor de aard van de ver
graving (afgegraven).
(aa), (ag) en (a) zijn steeds als toevoeging bij aen bodemtype
aangegeven. Dit bodemtype geeft de profielopbouw na de vergraving weer.
De toevoegingen duiden op de aard en de diepte van de vergraving.
5.7 Algemene onderscheidingen.
Deze omvatten de niet bodemkundig onderzochte gedeelten, zoals
open water, bebouwing, fabrieken, etc. en verder de belangrijkste wegen,
kanalen en spoorlijnen.
Alvorens over te gaan tot de bespreking van de onderscheiden
bodemtypen op de vereenvoudigde bodemkaart, zal in het volgende hoofd
stuk eerst de grondwatertrappenkaart (bijl. 3) worden beschreven. Voor
de bodemtypen moge worden verwezen naar hoofdstuk 7.

Diepte bovenzijde grondwaterverschijnselen
0

10

20

30

.
«

40

50

60

70

80

90

1 00

110

120

130

140

150

gemeten standen,in het g e b i e d
gemeten standen,buiten het geb ied

Afb.4 Verband t u s s e n de diepte van d e grondwaterverschijnselen e n h e t
berekend gemiddelde van g e m e t e n hoge waterstanden ( G.H.W. )

160cm-m.v.

Af b. 5

tc
•

plaatsen en nummers der grondmonsters
plaatsen en nummers der grondwaterstandsbuizen ( nrs 4037 t/m 4056)

- 2h -

6. DE GR03TOWATERTRAPPENKAART, SCHAAL 1:10.000 (bijlage 3).
6,1 Het begrip grondwatertrap.
Zowel bodemkundig als landbouwkundig is de hoogteligging van
de gronden en met name van de zandgronden ten opzichte van het grond
water belangrijk. Deze hoogteligging is een van de belangrijkste fac
toren die de landbouwkundige waarde van de zandgronden bepalen.
Het vochthoudend vermogen van de meeste zandgronden is te ge
ring ora het gewas tijdens zijn groeiperiode van voldoende vocht te
voorzien, daarvoor is een aanvulling vanuit het grondwater noodzakelijk.
Of deze aanvulling mogelijk is, wordt bepaald door de hoogteligging van
het profiel ten opzichte van het grondwater in de zomer.
Zeer hoge herfst-, winter- en/of voorjaarswaterstanden kunnen
een beperkende factor zijn voor de voorjaarsontwikkeling van het gewas
en voor een vroege grondbewerking, terwijl in de herfst de groei eerder
stilstaat en de oogst bemoeilijkt. Ten einde landelijk tot een uniforme
indeling te komen heeft men het begrip grondwatertrap ingevoerd. De
grondwatertrap (Gt) geeft de hoogteligging van een profiel weer ten op
zichte van de gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste grondwaterstand.
Onder de gemiddeld hoogste (G.H.W.), resp. laagste grondwaterstand
(G.L.W.) worden verstaan die grondwaterstanden die verkregen zijn als
gemiddelde uit de hoogsts (laagste) drie standen per jaar uit een 1^daagse opname van waterstanden in boorgatenbuizen, putten, etc. over
meerdere jaren.
Er wordt al verscheidene jaren door de Stichting voor Bodemkartering een onderzoek uitgevoerd naar het verband tussen de z.g. grond
waterverschijnselen en de G.H.W. en G.L.W, in het profiel. Uit de voor
lopige gegevens van de provinciale afdeling Noordbrabant blijkt duide
lijk dat er in vele Brabantse zandgronden een rechtlijnig verband be
staat tussen deze grondwaterverschijnselen en de gemeten hoogste en
laagste grondwaterstanden (zie afb.
.
Onder grondwaterverschijnselen of grondwaterinvloed worden die
verschijnselen verstaan, die in het bodemprofiel waarneembaar zijn als
roest en/of reductievlekken er/of kleurverschillen en die het grondwater
in het profiel achterlaat. Deze verschijnselen geven de in het gebied
ervaren karteerder een maat voor de schatting van genoemde gemiddelde
standen. Ook de aard van de profielontwikkeling (lage of hoge podzol,
humusgehalte, etc.), de landschappelijke ligging, het bodemgebruik en
nog vele andere factoren, vormen hulpmiddelen bij de bepaling van de
grondwaterstand. Evenzo de waterstand in sloten, putten, etc., terwijl
eventueel aanwezige gemeten grondwaterstanden in buizen, etc. in het ge
bied zelf of in een overeenkomstig gebied een zeer waardevol controle
middel geven.
In het meest zuidelijk gelegen gedeelte van het onderzochte ge
bied staan + 20 buizen, die bij het bovenvermeld onderzoek betrokken
zijn geweest (zie afb. 5). Ten noorden van het gebied komen nog + 40
buizen voor gelegen onder de gemeenten Deurne, Bakel en Gemert. Al deze
buizen zijn over maardere jaren eens per 1 dagen gemeten; de gemiddelde
standen zijn uitgerekend en de grondwaterverschijnselen in de profielen
bestudeerd.
Aangezien het in dit gebied slechts aanvullend bodemkundig on
derzoek betrof en op de reeds aanwezige kaarten uit de studiekartering
geen grondwatertrappen maar z.g.
vochttrappen
waren weergegeven,
zijn deze vochttrappen aan de hand van de gevonden correlatie omgezet
in grondwatertrappen. In het in 19Ô1 opgenomen gedeelte zijn de grondwatertrappen op de bovenbeschreven wijze geschat.

De grondwatertrap kan men zowel in absolute cijfers als in
klassen van. G.H.W. en G.L.W. weergeven. Voor een weergave per vlak: is
echter een klasseindeling noodzakelijk.
Op de grondwatertrappenkaart zijn de gronden in acht klassen
als grondwatertrappen weergegeven.
6.2 Opzet van de legenda.
Bij het opstellen van de legenda is uitgegaan van een indeling
naar de werkelijke (geschatte en gecontroleerde) diepte van de G.H.W, en
G.L.W. in de verschillende gronden.
Uit afb. 4 blijkt dat er een redelijk goed verband bestaat tus
sen de waargenomen grondwaterverschijnselen en de uit erbij gemeten grondwa
terstanden in buizen, putten, etc. berekende G.H.W.. Voor de G.L.W.
geldt voor dit gebied hetzelfde verband.
Bij de klasseindeling is uitgegaan van de landelijke grondwatertrappenindeling voor de kaartbladenkartering van Nederland, schaal
1:50.000.
6.5 Onderscheiden grondwatertrappen (afb. 6).
De bovengenoemde landelijke indeling omvat in totaal zeven
grondwatertrappen (I t/m VII), waarvan de Gt's I en IV in dit gebied
niet over een karteerbare oppervlakte zijn aangetroffen.
De overige vijf landelijke klassen zijn, gezien de grotere waar
nemingsdichtheid voor de kaart schaal 1 :10.000 in vergelijking met de
kaartbladen schaal 1:50,000, nader onderverdeeld en/of wat betreft hun
G.H.W. er^/of G.L.W.-grenzen nauwkeuriger begrensd. Dit is aangegeven
door toevoeging van de letters a of a en b aan de landelijke code. Iedere
nadere onderverdeling heeft een landbouwkundige betekenis.
Op de legenda zijn de Gt's grafisch weergegeven, zodat men te
vens de fluctuatie van het grondwater in de betreffende Gt-klasse kan af
lezen.
In par, 5.3-5 werd reeds opgemerkt, dat o.a. terwille van de
leesbaarheid van de bodemkaart alleen de grens tussen G.H.W. ondieper en
dieper dan ïj-0 cm is weergegeven op deze kaart. Gezien de belangrijkheid
van de hoogteligging der gronden t.o.v. het grondwater, vooral wat be
treft hun landbouwkundige waarde zijn de grenzen en symbolen van de bo
demkaart in de basis van de grondwatertrappenkaart aangebracht.
Van ieder bodemtype is (zijn) nu zonder meer de erbij behorende Gt('s)
af te lezen»
Dit verhoogt de bruikbaarheid van deze grondwatertrappenkaart
en benadrukt nogmaals, dat bodemkaart en grondwatertrappenkaart óen
eenheid vormen, voor wat betreft de waardering der gronden.
6 . k Korte beschrijving van de grondwatertrappenkaart.

Deze kaart geeft dus een overzicht van de hoogteligging der
gronden ten opzichte van het grondwater.
Uit het kaartbeeld blijkt dat het grootste gedeelte van het
gebied wordt ingenomen door zeer lage en lage gronden (Gt IIa, Ilia,
Illb, Va en Vb). Deze komen vooral in het oosten en zuiden voor.
De oude bouwlandgronden en de beboste gronden liggen voorname
lijk hoog, grondmatertrap VII.
De tussen deze oude bouwlanden en beboste gedeelten liggende
beekdalen worden volledig ingenomen door lage gronden, grondwatertrap
pen IIa, Ilia en Illb,
De middelhoge gronden (grondwatertrappen Vla en VTb) komen
verspreid over het gehele gebied voor.
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1 :1 Q.000 MET OMSCHRIJVING, VERBREIDING, GRONDWATERTRAPPEN, BELANG
RIJKSTE PROFIELKENMERKEN, BIJZONDERHEDEN EN LANDBOUWKUNDIGE GESCHIKT
HEID (bijlage 2).
7.1 Zandgronden (I).
Bodemtype Stijf: Hoge_en midd£lioge_hmusarme_stuj.fzandgronden i.n_l£ema£m
zeer_fljn tot matig fijn_zand.
VerbreMing £n_grondwatertrappenj;_
Komt verspreid over het gebied voor, echter voornamelijk in de
beboste gronden. De belangrijkste delen zijn Oostappensehe Heide, De
Bergen en het boscomplex ten westen van Neerkant.
Overwegend op grondwatertrap VII,enkele gedeelten op de grondwatertrappen VIb en VTa.
Belangri jkste £r of ie Ike ninerke
Een humusarme, zeer fijn-tot matig fijnzandige stuifzandlaag
van wisselende dikte. Het humusgehalte van dit leemarme, grijsgele
stuifzand is in het algemeen vrij constant en bedraagt gemiddeld 1%.
Onder dit stuifzanddek kan men zowel een uitgestoven laagte zonder bo
demprofiel als een humuspodzol of een gedeelte ervan aantreffen.
Geschiktheid^
Door hun hoge ligging en laag humusgehalte zijn deze gronden
voor de landbouw weinig geschikt, ze liggen overwegend in bos.
Bodemtype aY33:
• zwak_lemig_zeer fi!n_zand.
Verbrei.ding ei^grondwatertrappen^
Komt plaatselijk alleen voor o.a. in de beboste gedeelten
noordwestelijk van Asten en verder oostelijk van Ommel. Voornamelijk op
grondwatertrap VII* plaatselijk op de grondwatertrappen VIb en VTa.
Belangrijkste profielkenmerken^
Dunne humusarme meestal bruingrijze bovenlaag (1 tot 2,5$ hu
mus) in zwak lemig zeer fijn zand op een humusijzerpodzol-B, die meest
al zwak ontwikkeld is; bruingeel van kleur en naar beneden geleidelijk
overgaand in de grijsgele C~ondergrond. Het leemgehalte varieert tussen
10 en 17,5$.
Bijzonderheden^
Plaatselijk komt binnen deze kaartvlakken een humuspodzol voor.
Geschiktheid^
Voor de landbouw zijn deze gronden van weinig betekenis. Voor
de bosbouw zijn ze beter geschikt dan bodemtype ST1^-.
Bodemtype aH33 • E°&e^eP raidd£lhoge_humusarme__humuspodz£lgr£Men
lemig
zand^

in_zwak

Verb re idjing en grondwatertrappen.
Komt alleen op enige plaatsen in het westelijke gedeelte van
dit gebied voor.
Grondwatex^trappen VII, Vla en VIb.

- 27 Belangrijkste prafô-elkeriiœrken^
Dunne humusarme bovenlaag (1 h 2$ humus) op een roodbruine humuspodzol-B of een gedeelte ervan. In de C-ondergrond komen soms humusfibers voor. Het leemgehalte varieert van 10 tot 17*5$«
GejschiktheM^
Landbouwkundig hebben deze gronden een geringe waarde. Ze zijn
zeer droogtegevoelig en liggen meestal in bos.
Bodemtype aZ35 ' Middel^oge_hijpms^me_rœ£tarme_zardgrondein_in zv/ak_lemig
_
2eer_f'i jn jsandj^
Verbreiding en_grondwatertrappen^
Komt alleen plaatselijk voor tussen de stuifzandgronden en ver
der aan de rand van de oude bouwlandgronden.
Grondwatertrappen Vla, VIb en VII.
Belangrijkste praf^elkenmerken^
Dunne humusarme bovenlaag (1 tot 2,5$ humus) wisselend van
kleur (bruingrijs) in zwak lemig zeer fijn zand, meestal scherp over
gaand in een roestarme C-ondergrond. Het leemgehalte bedraagt 10 tot
17,3$.
Bijzonderheden^
In de ondergrond komen plaatselijk roestvlekken al dan niet
samengaand met roestkleurige banden voor. Deze houden geen verband met
de huidige waterhuishouding van het profiel, maar zijn z.g. "fossiel".
Geschiktheid^
tekenis .

Evenals de voorgaande bodemtypen landbouwkundig van weinig be

Bodemtype Y$3: S°Se_eB
h°ucl^r^e_3riTL^xas_l;j z_eod._zo_l—
gronden in_zwak lemig jzeer_fijn zaxid^
Verbreiding £n„g£ondwatertrappen^
Komt slechts plaatselijk voor aan de randen van of tussen de
oude bouwlandgronden van Asten en Deurne.
Overwegend op grondwatertrap VII. Enkele kleine oppervlakten
op grondwatertrap VIb,
Belangrijkste profielkenoerken^
Dunne bruingrijszwarte humeuze bovengrond (3 à h% humus) op
een humusijzerpodzol-B, die overwegend bruin tot geelbruin van kleur is
en geleidelijk overgaat naar de grijsgele O-ondergrond. Het leemgehalte
bedraagt 13 à 16$.
Geschiktheid^
Op grondwatertrap VII geschikt voor rogge en weinig tot matig
geschikt voor haver en aardappelen. Op grondwatertrap VIb geschikt
voor rogge, haver en aardappelen (matig tot weinig geschikt voor bie
ten en kunstweide). Te droog voor grasland.

- 28 Bodemtype cY33 ' Hoge_raatig_düï_humushoudende_hiMUSij_zerpodzolgrond.£n_in
zwa^_le!rdg_zeer fiJ.n_zand.
Verbre3.di.ng en_grordwatertra£peru
Heeft een zeer geringe verbreiding; komt o.a. voor tussen de
oude bouwlandgronden bij Qimael.
Geheel op grondwatertrap VII.
Bela^ri jkste proflelkemerken^
Matig dikke bruinzwarte humeuze bovengrond (+ k% humus) op een
humusijzerpodzol-B of een gedeelte ervan, die bruin tot geelbruin van
kleur is en geleidelijk overgaat naar de grijsgele C-ondergrond. Het
leemgehalte bedraagt lij. tot 16$.
Ge£chikthejLd_.
Geschikt voor rogge, haver en aardappelen. Weinig geschikt voor
bieten, kunstweide en blijvend grasland.
Bodemtype Hl ij- : Hoge__en middelhoge_dun_h\^ushoud£Me_humuspodzolgrorden
in_leemarm_zeer fi^n_tot_mat_ig_fijn jJaxtd^
Verbreiding £n_grortôwatertrappen^
Komt niet veel voor, voornamelijk in het oostelijke gedeelte,
Grondwatertrappen VII, VIb en Vla.
Belangri_jkst£ profielkenmerken^
Dunne grijszwarte humeuze bovengrond (3 à 5^ humus) op een
humuspodzol-B, die donkerbruin tot donkerroodbruin van kleur is (1,5 à
2,5fo humus). Het leemgehalte bedraagt steeds minder dan 10$.
Bijzonderheden^
In de jonge ontginningen zijn vaak de A- en B-horizonten van
het oorspronkelijke profiel door elkaar gewerkt. Dit is niet afzonder
lijk op de bodemkaart weergegeven.
Geschiktheid^
De landbouwkundige waarde van dit bodemtype varieert met de
grondwatertrap. Op grondwatertrap VII geschikt voor rogge, matig tot
weinig geschikt voor haver eri aardappelen. Op grondwatertrap VIb ge
schikt voor rogge, haver, aardappelen, matig tot weinig geschikt voor
bieten en kunstweide. Op grondwatertrap Vla geschikt voor rogge, haver,
aardappelen, matig geschikt tot geschikt voor bieten en kunstweide en
voor blijvend grasland, echter met een matige zomerdepressie.
Bodemtype H33 : Hoge_en midde]^oge_dun_h^ushoud£rde_humus£odz£lgronden
in_z™aiS ie22-4ä
Verbreiding £n_grondwatertrappen_;_
Komt over vrij grote oppervlakten voor in het oosten en zuiden.
Grondwatertrappen VII, VIb en Vla.
Belaiigrijkste p^fielkenmerken^
Dunne grijsbruinzwarte humeuze bovengrond (3 à 5$ humus) op
een donkerbruine tot donkerbruingele humuspodzol-B (1 à 1,5$ humus).
Het leemgehalte varieert van 12 tot 17*5$.
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In de jonge ontginningen zijn vaak de A- en B-horizonten van
het oorspronkelijke profiel door elkaar gewerkt.
De hoogste gedeelten van dit type zijn voornamelijk bebost.
GejjchilrthêicL
Ook hier is de landbouwkundige waarde afhankelijk van de grondwatertrap. Op grondwatertrap VII geschikt voor rogge, matig tot weinig
geschikt voor haver en aardappelen; grondwatertrap VTb geschikt voor
rogge, haver, aardappelen, matig tot weinig geschikt voor bieten en
kunstweide. Op grondwatertrap Vla geschikt voor rogge, haver, aardappe
len, matig geschikt tot geschikt voor bieten en kunstweide en
voor blijvend grasland, echter met een matige zomerdepressie.
Bodemtype cH^3! S°se_en middelhoge_maWg_dik_hi^ushouderde_humus£odzol2
in~z2faiS
zand^
Verbreiding e^grondwatertrapp^n^
Komt voornamelijk voor langs de randen en tussen de oude bouwlandgronden.
Grondwatertrappen VTI, Vlb en Vla.
Belangrijk£te profielkenmerken^
Matig dikke bruinzwarte humeuze bovengrond (1). à 5$ humus) op
een humuspodzol-B, die meestal duidelijk ontwikkeld is, donkerroodbruin
van kleur (1 à 1,5$ humus) en meestal vrij scherp overgaat naar de Co n d e r g r o n d . Het l e e m g e h a l t e b e d r a a g t 11+ à 16 $ ,
Bijzonderheden.
Plaatselijk is het humushoudende dek dunner dan 30 cm.
Ge£chikthe_id_!_
Op grondwatertrap Vla zijn dit in het algemeen geschikte gron
den voor rogge, haver, aardappelen, bieten, kunstweide en blijvend gras
land, echter met een lichte tot matige zomerdepressie.Op grondwatertrappen
Vlb en VII meestal geschikt voor rogge, haver en aardappelen.
Bodemtype Z$3 •' Middelhoge_dun_humushoudende roe^t^m^^^S^ond-e.11— in
_
£wak_lemig_zeer flj,n_zand.
Verbreiding e^grondwatertrappen^
Komt voornamelijk langs de randen van de oude bouwlandgronden
onder Asten, Ommel en Heusden voor.
Komt voor op de grondwatertrappen "VTa, Vlb en VII.
Belangrijkste
Dunne humeuze bovengrond (+ b$ humus) op een roestarme C-ondergrond. De overgang van het humushoudende dek naar de C-ondergrond is
meestal vrij scherp. Het leemgehalte varieert tussen 12 en 11%.
Bijzonderheden^
In de C-ondergrond van deze profielen komen plaatselijk roest(ijzer)vlekken en of -banden voor. Deze houden echter geen verband met
de huidige waterhuishouding van het profiel maar zijn z.g. "fossiel".

Geschiktheid_j_
Op grondwatertrap Vla en VIb geschikt voor rogge, haver en aard
appelen, matig tot weinig geschikt voor bieten en kunstweide en op grond
watertrap'VII geschikt voor rogge,, matig tot weinig voor klaver en aard
appelen.
Bodemtype cZ33 •' Midd^elhoge^ matig dik humush£udend£ roestarme zaMgron^
den in_zwak lemig zeer_î1 jn zaxid^
Verbreiding e^groMwatertrappen^
Komt plaatselijk voor tussen of aan de rand van de oude bouwlandgronden (o.a. onder Asten).
Ligt op grondwatertrappen Vla, Vlb en VII.
Belajigrij^kste profielkemerken^
Het humusgehalte van de matig dikke bruinzwarte humeuze boven
grond bedraagt gemiddeld k% en het leemgehalte varieert tussen 13 en 1cifo
Deze bovengrond gaat op 30 - 50 cm vrij scherp over naar de C-ondergrond
Bijzonderheden^
Plaatselijk komen in de C-ondergrond overeenkomstige "fossiele"
roestvlekken en/of1 -banden voor als bij het bodemtype Z33.
Geschiktheid^
Op grondwatertrap Vla zijn dit in het algemeen geschikte gron
den voor rogge, haver, aardappelen, bieten, kunstweide en blijvend
grasland, echter met een lichte tot matige zomerdepressie. Op grondwater
"trap VIb en "VU zijn ?b geschikt voor rogge, haver en aardappelen.
Bodemtype E33: Hoge_e£ miclde:ïhoge^ dik humushoudende zandgronden _(_°ud_e
bouwlandgr£nden)__in OTak_lemig_zœr
fijn_zard.
VerbreMrng £n_groMwatertrappen^
Deze gronden komen in grote oppervlakten voor rondom de dorpen
Asten, Heusden, Ommel, Vlierden, Liessel, Neerkant en Deurne en kleinere
stukken rondom Voordeldonk, Binkveld, Baarschot, Diesdonk, Oostappen en
de Voorste Beersdonk.
Overwegend grondwatertrap VII, slechts een klein gedeelte op
grondwatertrappen Vla en VIb,
Belaiigrijkjste profieJ^enmerken^
De gronden van dit type worden gekenmerkt door een dikke (dik
ker dan 50 cm) bruinzwarte humeuze bovenlaag (3 à 5^ humus). Vanaf + 30
cm beneden maaiveld wordt het humusgehalte lager (2,5 à 3,5%) en het
humushoudende dek vaak zwartbruin van kleur. Onder dit dek treft men
meestal een humusijzerpodzol, soms een humuspodzol aan. Het leemgehalte
varieert van 10 tot 17,5c/o, gemiddeld 13 à
Bijzonderheden^
Het humeuze dek is op verschillende plaatsen dikker dan 100 cm.
Geschiktheid^
Op grondwatertrap VII zijn deze gronden geschikt voor rogge,
haver, aardappelen, matig tot weinig geschikt voor bieten en kunstweide.
Op grondwatertrap VIb, waarbij de grondwaterinvloed tot in het humeuze
dek reikt, zijn ze geschikt voor rogge, haver, aardappelen, bieten en
kunstweide. Grondwatertrap Vla geschikt voor dezelfde gewassen en tevens
voor blijvend: grasland, echter met enige zomerdepressie.

- 31 Bodemtype vHI^ : Hoge_en middelhoge_dun_venige hürauspodzolgronden_in
' lœmarm zeer_fijn tot matig fijn„zand.
Verbreiding en_grondwatertrapp£ru
Dit bodemtype komt slechts op een tweetal plaatsen voor in de
noordoosthoek van het gebied.
Grondwatertrappen VII, VIb en Vla,
Belangrijkste profielkenmerken^
Dunne restveenbovengrond (minder dan UO cm) op een humuspodzol,
die donkerbruin tot donkerroodbruin van kleur is (1,5 tot 2,5% humus).
De dunne restveenlaag bestaat voornamelijk uit al dan niet verwerkt
hoogveen (oud mosveen). Het leemgehalte bedraagt steeds minder dan 1C$.
Bijzonderheden^
Deze gronden zijn niet ontgonnen en voornamelijk begroeid met
struikheide, terwijl wat berken voorkomen.
Geschiktheid^
Zonder voorafgaande ontginning weinig geschikt voor de land
bouw. Na ontginning komen ze wat hun geschiktheid betreft overeen met
het bodemtype Hl^.
Bodemtype Hnl4 : Lage_overwegend dun huishoudende humu£podzolgronden
in_ieema£m_zeer £^j.n_e£
Verbreiding en_grondwatertrappen,
Alleen plaatselijk in het noordoosten.
Voornamelijk op grondwatertrap Vb.
Belangrijkste profielkemerken^
Dunne grijszwarte humeuze bovengrond (J à 5$ humus) op een
donkerbruine B-horizont met een humusgehalte van 1,5-2,5$# Het leemge
halte varieert tussen 5 en 8%.
Bijzonderheden^
In de jonge ontginningen zijn vaak de A- en B-horizonten van
het oorspronkelijke profiel door elkaar gewerkt.
Geschiktheid^
Op grondwatertrap Vb in het algemeen geschikt voor haver en
aardappelen, matig tot goed geschikt voor bieten en kunstweide; ge
schikt voor blijvend grasland, echter met lichte zomerdepressie.
Bodemtype Hn33: Lage_en zeer_lag£ dun huishoudende humusp£dzolgr°nd£n
,
in_zwak lemig zeer_fljn zand_j_
Verbreiding e^grondwatertrappen^
De jonge ontginningsgrorden in het oosten en zuiden bestaan
voor een belangrijk gedeelte uit dit bodemtype,
Grondwatertrappen lila, Illb, Va en Vb.
Belangrijkste P^ofielkemierken^
Dunne bruinzwarte tot grijszwarte humeuze bovenlaag (3-8$
humus) op een donkerbruine B-horizont met een humusgehalte van 1 à 2$

- 32 en een leerngehalte van 12-17$. De dikte van de B-horizont is sterk wis
selend, zodat plaatselijk binnen 120 cm geen C-ondergrond voorkomt. In
het oostelijke gedeelte van het gebied komt plaatselijk binnen 80 cm
hoogterraszand voor (toevoeging (g)).
Bijzorderhedem
In de jonge ontginningen zijn de A- en B-horizonten van het
oorspronkelijke profiel plaatselijk door elkaar gewerkt.
In het zuiden (o.a. in het Gevlocht) komt plaatselijk een
vaste geologisch oude veenlaag ondieper dan 120 cm beneden maaiveld
voor, die een storende invloed op de waterbeweging heeft.
Plaatselijk is het leemgehalte binnen deze gronden hoger dan
17*5$* echter steeds minder dan 32,5$. Dit is niet op de bodemkaart
aangegeven.
Geschiktheid^
Op grondwatertrappen lila en Ya zijn dit in het algemeen ge
schikte gronden voor blijvend grasland, iets nat in voor- en najaar,
maar ook soms met een lichte zomerdepressie. Op de grondwatertrappen
Illb en Vb geschikt voor haver en aardappelen, matig tot goed geschikt
voor bieten en kunstweide; geschikt voor blijvend grasland, echter met
lichte zomerdepressie.
Bodemtype cHn33: Lage_overwegerxi matig dik humush£udende humusp_odzolgründen _in_zwak _le™ig zeerjf1jn zaxd.
Verbreiding en_grondwatertrappen.
Komt over een behoorlijke oppervlakte voor met name in de om
geving van de oude bouwlandgronden.
Grondwatertrappen lila, Illb, Va en Vb.
Belangrijkste profielkemertem
Matig dikke bruinzwarte humeuze bovenlaag (U tot 8$ humus) met
daaronder een donkerbruine tot vaalbruine humuspodzol-B (1 tot 2$ humus).
De dikte van de humuspodzol-B wisselt vrij sterk, de overgang naar de
G-ondergrond is meestal zeer geleidelijk. Het leemgehalte in deze gron
den varieert van 12 tot 15$.
Bijzonderheden^
Plaatselijk is het humushoudende dek dunner dan 30 cm en het
leemgehalte meer dan 17,5$.
Geschiktheid^
Op de grondwatertrappen Hla en "te. geschikt voor blijvend grasland,
iets nat in voor- en najaar .Bij de grondwatertrappen TTTb en Vb geschikt
voor haver, aardappelen, bieten, kunstweide en voor blijvend grasland
met overwegend regelmatige grasgroei.
Bodemtype cHni+3: Zeer_lage,_matig_dik_hi^ushoudende_humuspodzolgronden
ta
.
i.n_zwak sn_sterk_lemig_zeer fijn_zand.
Verbreiding e^S^o^dwatertrappen^
Komt voor in enkele komvormige delen in de omgeving van de
oude bouwlandgronden bij Heusden.
Voornamelijk op grondwatertrap lila en plaatselijk op grondwatertrap Va.

- 33 Belangrijkste profielken^rkeru
Matig dikke,bruingrijszwarte humusrijke bovenlaag (5 tot 12$
humus) op een donkerbruine tot vaalbruine humuspodzol-B (1 tot 2$), die
geleidelijk overgaat naar de C-ondergrond. Het leemgehalte varieert van
15 tot 25$, maar neemt in de ondergrond meestal vrij snel af.
Bi^zonderheden^
Het hogere leemgehalte in het bovenste gedeelte van het pro
fiel wordt voornamelijk veroorzaakt door "meerbodem".
Geschiktheid^
Overwegend geschikt voor blijvend grasland, iets nat in vooren najaar. Te nat voor bouwland.
Bodemtype Zn33: Lage^dTO_h\^ushoudende_roe£tarme_zandgronien_in zwak_
lemig zeer_fijn zand^
Verbreiding 2rLS£0B^Haie£^£a£P®rli.
Komt overwegend in raeer of minder slenkvormige delen tussen
humuspodzolgronden voor, die dikwijls de bovenloop van de beekdalen
vormen.
Grondwatertrappen lila, Illb, Va en Vb.
Belangrijkste profielkermerken^
Dun humeuze (3-8% humus) roestarme bovenlaag scherp overgaand
in een roestarme C-ondergrond, waarin plaatselijk een zwakke humuspod
zol-B voorkomt. Het leemgehalte is 12 tot 17$.
BWzo^erheden^
voor.

Binnen dit bodemtype komen plaatselijk humuspodzolprofielen

Geschiktheid^
Op de grondwatertrappen lila en Va overwegend geschikt voor
blijvend grasland, iets nat in voor- en najaar, echter ook soms met een
lichte zomerdepressie. Op de grondwatertrappen Illb en Vb in het alge
meen geschikt voor haver, aardappelen, matig tot goed geschikt voor
bieten en kunstweide, geschürt voor blijvend grasland, echter met een
lichte zomerdepressie.
Bodemtype cZn33:
1

zeer_lage matig dik humushoudende roestarme
£aI^gronden in„zl!aiS ïeïï-4£ _2ee_r fljri jsajxL

Verbreiding £n_grondwatertrappen1
Komt slechts plaatselijk voor in de omgeving van. de oude bouwlandgronden.
Grondwatertrappen lila, Illb, Va en Vb.
Belangrijkste profielkermerken^
Bruinzwarte tot zwarte matig dik humeuze {k-Q% humus) roest
arme bovenlaag op een roestarme C-ondergrond, waarin plaatselijk een
zwakke en soms een duidelijke humusinspoelingslaag voorkomt. Het leem
gehalte bedraagt 12 à 15$.

-
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Bijzonderheden^
De C-ondergrond heeft plaatselijk "fossiele" roestvlekken er/of
-banden, voornamelijk in de profielen tussen de oude bouwlandgronden.
Ges_chikth.ei.d_j_
Op de grondwatertrappen lila en Va geschikt voor blijvend
grasland, iets nat in voor- en najaar. Op Hlb en Vb zijn ze geschikt
voor haver, aardappelen, bieten, kunstweide en blijvend grasland, met
overwegend regelmatige grasgroei.
Bodemtype cZnl)-5 : Lage_en £eer_lage roestarme zandgronden met een matig
= ,
dik humushoudend dek ,in_zwak en sterk lemig zeer fijn
zand_j_
Verbrei.di.ng e^groj^watertragpen^
Uitsluitend over geringe oppervlakten, plaatselijk
ving van de oude bouwlandgronden.
Grondwatertrappen lila en Va.

in de omge

Belangrijkste Profielkenmerken^
Matig dik humeuze tot humusrijke (5-12$ humus) bruinzwarte tot
zwarte roestarme bovenlaag, scherp overgaand in een roestarme C-ondergrond, waarin plaatselijk een zwakke en soms een duidelijke humuspodzolB voorkomt, Het leemgehalte van de bovenlaag varieert van 15 tot 25$ >
terwijl dit in de humusarme C-ondergrond 1^ h. 16$ bedraagt.
Geschiktheid^
Deze gronden zijn overwegend geschikt voor blijvend grasland,
iets nat in voor- en najaar. Voor bouwland zijn ze te nat.
Bodemtype Gn$3' Lage^ dun humushoudende roestige_zardgronlen_(gleygr£n2
^ e £)_ i £ zwak_lemigjzeer
Verbrei.dl.ng ^^grondwatertrappen^
Dit bodemtype treft men voornamelijk aan in en nabij de beek
dalen op de wat hoger gelegen gedeelten.
Overwegend op grondwatertrap Illb.
Belangrijkste profielkenmerken^
Dunne bruinzwarte humeuze tot humusrijke roestige bovenlaag
(+
tot + 10$ humus) scherp overgaand in een grijze tot bleekgrijze
humusarme roestige C-ondergrond. Het leemgehalte varieert van 12 tot
17#.
Bijzonderheden^
Plaatselijk komen ondieper dan 80 cm grofzandige hoogterrasafzettingen voor (toevoeging (g)).
Gesch.ikthei.d_j_
Overwegend geschikt voor haver, aardappelen, bieten, kunstweide en voor blijvend grasland met een regelmatige grasgroei.

35 Bodemtype cGn33: LaS.e__e£ zeer_lage matig dik himushoudende roestige
zandgronden Xsi:eZS£0£^£n.l in_zwak lemig zeer_fijn sand^
Verbreiding en_groMwatertragpen,
Voornamelijk in grotere of kleinere oppervlakten in en nabij
de beekdalen. Het zijn meestal de wat hoger gelegen delen in de omgeving
van de oude bouwlandgronden.
Overwegend op grondwatertrap Illb. Enkele kleine oppervlakten
op grondwatertrap lila en op Va.
Belangrijkste profielkenmerken^
Matig dikke bruinzwarte humeuze tot hurausrijke (1|--12$ humus)
roestige bovenlaag, scherp overgaand in een grijze tot bleekgrijze roes
tige humusarme C-ondergrond. Het leemgehalte varieert tussen lij- en 17$.
Bijzonderheden^
Plaatselijk komt ondieper dan 80 cm beneden maaiveld hoogterraszand voor (toevoeging (g)).
Geschiktheid^
Op grondwatertrap Illb zijn deze gronden in het algemeen ge
schikt voor haver, aardappelen, bieten, kunstweide en voor blijvend
grasland met overwegend regelmatige grasgroei. Op grondwatertrap lila
alleen geschikt voor blijvend grasland, iets nat in voor- en najaar.
Bodemtype Gnl+3 : Zeer_lage dun humushoudende roestige_zand.gronden_( gley^== gronden)_in zwak_en sterk lemig jzeer_fijn zand^
Verbreiding £n_grondwatertrappen.
Dit type komt uitsluitend voor in of nabij de beekdalen, voor
namelijk in de lage delen.
Grondwatertrap lila.
Belangrijkste profi.el.ke mier ken.
Dunne bruinzwarte
humus) roestige bovenlaag,
dergrond. Het leemgehalte
dergrond meestal vrij snel

tot zwartbruine humeuze tot humusrijke (5-12$
scherp overgaand in een grijze roestige C-on
varieert van 15 tot 30$, maar neemt in de on
af.

Bijzonderheden^
Binnen deze onderscheiding komen plaatselijk zeer sterk lemige
gedeelten voor (32,5 tot 50$ leem). De verbreiding is echter vrij ge
ring en is derhalve niet op de bodemkaart aangegeven.
Ge£chiktheM_1
Overwegend geschikt voor blijvend grasland, iets nat in vooren najaar. Te nat voor bouwland.
Bodemtype cGri+3 • Zeer_lage matig dik humushoudende roestige__zand.gronden
^ gleygrondenj in_zwak en_sterk_l£mig_z_eer fij.n_zand.
Verbreiding en_grondwatertra£pen!_
Dit bodemtype treft men voornamelijk aan in grotere en kleinere
meestal slenkvormige gedeelten in of nabij de beekdalen in de omgeving
van de diep humushoudende gronden.
Voornamelijk op grondwatertrap IUa. Enkele kleine oppervlak
ten op grondwatertrap II.

~ 20 Belangrijkste Profielkenmerken^
Matig dikke bruinzwarte tot zwartbruine humeuze tot humusrijke
(5-12$ humus) roestige bovenlaag, scherp overgaand in een grijze roes
tige C-ondergrond. Het leemgehalte varieert tussen 15 en 30$, maar neemt
in de ondergrond vrij snel af.
Bi_jz onde rhede
Plaatselijk komen zeer sterk lemige gedeelten voor (32,5 tot
5Qt leem), die niet afzonderlijk zijn weergegeven.
Geschiktheid^
Geschikt voor blijvend grasland, iets nat in voor- en najaar.
Te nat voor bouwland.
Bodemtype En33 '• Lage_dik_humushoudeMe_zandgronden_( oude_graslandgronden)__in zwak_lemig_zeer fi_jn_zand.
Verbreiding en_groMwatertra£pen.
Een groot gedeelte van de beekdalgronden in de omgeving van de
oude bouwlandgronden behoort tot dit bodemtype.
Grondwatertrappen IIa, lila, Illb, Va en Vb.
Belangrijkste P^ofie3±enmerken_.
Deze gronden worden gekenmerkt door een dikke (dikker dan 50
cm) bruinzwarte humushoudende bovenlaag (ij- tot
humus). Vanaf + 30 cm
beneden maaiveld wordt het humusgehalte lager (+ 3$) en het humushou
dende dek vaak grijszwartbruin tot grijsbruin van kleur. Onder dit dek
treft men meestal een bleekgrijze roestige C-ondergrond en soms een
humuspodzol-B aan. Het leemgehalte bedraagt gemiddeld lif à l6$.
Bijzonderheden^
Onder het dik humeuze dek komt plaatselijk veen voor (toevoe
ging (v)).
Geschikthe_id_.
Op grondwatertrappen IIa,HJa en Va
n dit in het algemeen ge
schikte gronden voor blijvend grasland, iets nat in voor- en najaar,
terwijl de grondwatertrappen Illb en Vb overwegend geschikt zijn voor
haver, aardappelen, bieten, kunstweide en voor blijvend grasland met
een regelmatige grasgroei»
Bodemtype vlin35: Venige_lajge
_
zard^

zwak^lemig^z^er fij_n_

Verbreiding cn_grondv7atertrapperu
Komt plaatselijk voor in het oostelijke en zuidelijke gedeelte
van dit gebied als iets hoger gelegen gedeelten tussen de hoogveengronden.
Voornamelijk op grondwatertrap Vb. Enkele kleine oppervlakten op
grondwatertrap Va en/of-IIIa.
Belangrijkste profielkenmerken^
staande
podzol.
mus) en
in deze

Dunne restveenbovenlaag (dunner dan 40 cm), voornamelijk be
uit al dan niet verwerkt hoogveen (oud mosveen) op een humusDe B-horizont is overwegend donkerbruin van kleur (1 b. 2,5% hu
gaat zeer geleidelijk over in de C-ondergrond. Het leemgehalte
gronden bedraagt gemiddeld 1!+ à l6$.

Bijzonderheden
Gedeeltelijk woeste gronden, voornamelijk begroeid met struikheide en wat berken. De ontgonnen gedeelten hebben een opgebracht bezandingsdek (toevoeging (b)).
Ge_s chiktheid^
De woeste gedeelten zijn weinig geschikt voor de landbouw.
Op grondwatertrap Vb na ontginning en bezanding matig tot goed geschikt
voor haver, aardappelen, bieten en kunstweide en geschikt voor blijvend
grasland echter met een lichte zomerdepressie. Op de grondwatertrappen
lila en Va na ontginning en bezanding geschikt voor blijvend grasland,
iets nat in voor- en najaar. Te nat voor bouwland,
Bodemtype_vHnl}-3 : Zeer_lage venige_hurmspodz£lgronden in_zwak jen_si;erk
Verbrei.dj.ng en_grondwatertrappen.
Komt vrij veel voor. Vele kom- en slenkvormige delen in het oos
telijke en speciaal in het zuidelijke gedeelte van dit gebied.
Voornamelijk op grondwatertrap lila. Enkele gedeelten op de
grondwatertrappen Va en Vb.
Belangrijkste profielkeranerken^
Dunne venige of sterk veraarde veenbovenlaag (dunner dan ^0 cm)
voornamelijk bestaande uit hoogveen op een humuspodzol (oud mosveen). De
humuspodzol-B (1 tot 2$ humus) is donkerbruin tot vaalbruin van kleur en
gaat zeer geleidelijk over in de C-ondergrond. Het leemgehalte in deze
gronden varieert van 15 tot 32,5$> maar neemt in de ondergrond vrij snel
af.

Het hogere leemgehalte in het bovenste gedeelte van het profiel
wordt voornamelijk veroorzaakt door een meerbodemachtige laag.
De venige bovengrond bevat soms restveen (niet veraard). Dit
bestaat voornamelijk uit al dan niet verwerkt hoogveen (oud mosveen).
Plaatselijk is een opgebracht zanddek (toevoeging (b)) aange
troffen.
Ge^chikthejid^
Op grondwatertrap lila en Va zonder opgebracht zanddek, matig ge
schikt voor blijvend grasland, nat, slappe zode. Met opgebracht zanddek,
beter geschikt voor blijvend grasland, echter nat in voor- en najaar. Op
grondwatertrap Vb matig tot geschikt voor haver, aardappelen, bieten en
kunstweide, geschikt voor blijvend grasland, met soms een lichte zomerde
pressie.
Bodemtype vZn33 •* Lage__en zeer_lag£ venige_roe£tarme__zandgronden_in _zwak
lernig zeer_f jijn .zand^ meestal met _een humusarm_bezandingsdek_van_20 à 25 cm X"toevoeg_ing _(bi)_i
Verbrei.ding en_grondwatertrappe
Komt plaatselijk voor in het oostelijke gedeelte.
Voornamelijk op grondwatertrap Vb, een klein gedeelte op grondwatertrap Va.
Belajigrijkste profle Ikonmerken.
Dunne restveenbovenlaag dunner dan )+0 cm en voornamelijk be
staande uit al dan niet verwerkt hoogveen (oud rnosveen), scherp over
gaand in een grijze roestarme C-ondergrond. Het leemgehalte van het
zand bedraagt 13 5, 15$.

Bijz£nde rhede n_j_
In de C-ondergrond komt plaatselijk een zwakke en soms een dui
delijke humusinspoelingslaag voor.
De gronden van dit bodemtype hebben meestal een opgebracht
zanddek (toevoeging (b)).
Ge_s chiktheid^
Op grnndwatertrap Vb en met een opgebracht zanddek matig ge
schikt tot geschikt voor haver, aardappelen, bieten, kunstweide en ge
schikt voor blijvend grasland echter met een lichte zornerdepressie.
Op grondwatertrap Va met een opgebracht zanddek zijn deze gron
den overwegend geschikt voor blijvend grasland, iets nat in voor- en na
jaar en met een lichte zornerdepressie. Te nat voor bouwland.
Bodemtype vZni-t-5 : Zeer_lage venige_roestarme_zandgroryien_in zwak_en sterk
leraig zeer_f1jn zand^
Verbreiding e^grondwatertrappen^
Komt over een behoorlijke oppervlakte voor in het zuidelijke
gedeelte op de lage slenkvormige stukken.
Voornamelijk op grondwatertrappen lila en Va. Enkele kleine op
pervlakten op grondwatertrap Vb.
Belangrijkste profielkenmerken^
Venige of sterk veraarde veenbovenlaag (dunner dan ll-O cm) voor
namelijk bestaande uit veraard hoogveen (oud mosveen), scherp overgaande
in een grijze roestarme C-ondergrond. Hierin komt plaatselijk een zwakke
en soms een duidelijke humusinspoelingslaag voor. Het leemgehalte vari
eert van 15 tot 32,5$» maar neemt in de ondergrond vrij snel af.
Bijzonderheden^
De venige bovengrond bevat plaatselijk niet veraard restveen,
dat voornamelijk bestaat uit al dan niet verwerkt hoogveen.
Geschiktheid^
Op de grondwatertrappen lila en Va, zonder opgebracht zanddek
matig geschikt voor blijvend grasland, slappe zode. Weinig geschikt voor
bouwland;, met een opgebracht zanddek geschikt voor blijvend grasland.
Te nat voor bouwland. Op grondwatertrap Vb met een opgebracht zand
dek matig geschikt tot geschikt voer
haver , aardappelen, bieten,
kunstweide en geschikt voor blijvend grasland, rnet soms een lichte zorner
depressie.
Bodemtype vGn^3 : Zeer_lage venige_roestige za^dgrorden X®2:eygE0I^®n.l An
_zwak_en jsterk lemig jze£r_fijn ^and^
VerhreMing ^^grondwatertrappen^
Komt plaatselijk voor in het laagste gedeelte van een beekdal
en op de overgang van de beekdalgronden naar de broekveengronden.
Geheel op grondwatertrap lila.
Belangrijkste P^f^elkenmerken^
Dunne bruinzwarte venige (meer dan 15$ humus) bovenlaag (dun
ner dan Î+0 cm) scherp overgaand in een grijze roestige C-ondergrond.
Het leemgehalte varieert van 15 tot 30$.
Bijzonderheden^
Plaatselijk komen zeer sterk lemige gedeelten voor (32,5 tot
50$ leem). Deze zijn wegens hun geringe verbreiding niet op de bodemkaart aangegeven.
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Matig geschikt voor blijvend grasland, nat in voor- en najaar,
soms vertrapping van de zode.
7.2 Veengronden (II).
Bodemtype SV2 : Ho£gveengr£nden met de_zandondergrond tussenJt-O £n_80 cm
Verbrei-dà-ng en_grondwatertra£peni
Komt alleen voor in het oosten en zuiden van dit gebied.Overwegend
op grondwatertrappen lila en Va. Enkele kleine oppervlakten op Vb.
Belangrijkste proflelkenmerken^
Oud mosveenprofiel dikker dan UO cm en dunner dan 80 cm op een
zandondergrond. De bovenste 25 à 35 cm van het veenprofiel is meestal
verwerkt en gedeeltelijk veraard. Dit is namelijk het zogenaamde bonk
veen, dat ten dele uit veraard oud mosveen bestaat. Dit vormde voor de
vervening de bovenlaag van het veenpakket, die opzij gezet is en na de
vervening weer teruggestort. In de zandondergrond komt meestal een humuspodzolprofiel voor, soms een roestarm A/C-profiel. In dit laatste ge
val is het onderste gedeelte van het erboven liggende veen meer mesotroof ontwikkeld.
Deze gronden liggen gedeeltelijk woest, voornamelijk begroeid
met buntgras, struikheide en wat berken.
De ontgonnen gedeelten hebben vaak een opgebracht humusarm
zanddek (toevoeging (b)).
Geschiktheid^
De niet ontgonnen gronden zijn voor de landbouw weinig geschikt.
De ontgonnen en bezande gedeelten, die voornamelijk voorkomen op de
grondwatertrappen TTIa,Va en Vb, zijn geschikt voor blijvend grasland, iets
nat in voor- en najaar en met een lichte zomerdepressie.
Bodemtype SV3: H°£gveengronden met de_zandondergrond tussen_80 _en_120_cm
beneden
Verbreiding, grondwatertrappen, belangrijkste profielkenmerken en ge
schiktheid komen overeen met het voorgaande bodemtype SV2.
De zandondergrond begint hier echter tussen 80 en 120 cm bene
den maaiveld.
Bodemtype SV: Hoogveengronden met de_zandondergrond dieper_dan_120_cm
beneden maiveld^eg^mend^
Verbreiding, grondwatertrappen, belangrijkste profielkenmerken en ge
schiktheid komen overeen met de beide voorgaande bodemtypen, met uitzon
dering van de zandondergrond die hier dieper dan 120 cm beneden maai
veld begint.
Bodemtype BV2: Broekveengrond£n_met_d£ _zandondergrond_tus£en 40 en 80_cm
beneden maaiveld_begj.nnend._j_
~*
Verbrei.dj.ng e^grondwatertrappen^
Komt plaatselijk voor in de beekdalen en ligt overwegend op
grondwatertrappen lia en lila. Enkele kleine oppervlakten op grondwatertrap Illb.

Balaxgrijkste Profielkenmerken^

Broekveenprofiel dikker dan i+0 cm en dunner dan 80 cm op een
zandondergrond met A/C-profiel. Het veen is meestal sterk veraard.
Plaatselijk een opgebracht zanddek (toevoeging (b)).
Geschiktheid^
Matig geschikt voor blijvend grasland, nat, slappe zode.
De gedeelten met een opgebracht zanddek zijn geschikt voor blijvend
grasland, iets te nat in voor- en najaar.
Bodemtype BV3 '• Broökv^^^OBde^me^de^ £andondergrond_tussen ÖO_en J_20
neden_maa_iveld beginnend.
Verbreiding, grondwater-trappen, belangrijkste profielkenmerken en ge
schiktheid komen overeen met het voorgaande bodemtype BV2.
De zandondergrond begint echter tussen 80 en 120 cm beneden
maaiveld.
Bodemtype BV: Broekveengronden_rœt_de ^and£ndergrorri_di.eper dan 1_20 cm
beneden maaiveld^beginnend^
Verbreiding, grondwatertrapperx, belangrijkste profielkenmerken en ge
schiktheid komen overeen met de beide voorgaande bodemtypen.
De zandondergrond komt echter dieper dan 120 cm beneden maai
veld voor.
Bodemtype cBV2 : Broe^eengrond.en_met_de zaMorriergrond_tusserx U0_en 80
£m_beneden_maaiv£ld beginnend _en_met_een_opgebra£ht
humushoudend_zanddek_dunBer dan ^0_cm.
Verbreiding £n_vochttrappen._
Alleen plaatselijk in de beekdalen, meestal in de omgeving van
de diep humushoudende zandgronden (oude graslandgronden).
Overwegend op grondwatertrap lila, een klein gedeelte op grondwatertrap IIa.
Bela^ri^kste profielkenmerken^
Bruinzwarte humeuze tot humusrijke, roestige, zwak lemige,
zeer fijnzandige bovenlaag (dunner dan kO cm) (+ k tot 10$ humus) op
broekveen van
- 80 cm dikte en meestal sterk veraard.
Geschiktheid^
Overwegend geschikt voor blijvend grasland, meestal iets nat
in voor- en najaar, soms echter te nat.
Bodemtype cBV?: Broekveeng£°nde_n_me_t_d£
Ö0_en _1_20
_cm_ben£den_maaiveld beginnend en_m£t_een_opg£bra£ht humu£houdend__zwaJc lemig pandde k diimer_dan_40 cp.^
Verbreiding e^grondwatertrappen^
Voornamelijk aan de westzijde van het gebied in het beekdal
van de Aa komen vrij grote oppervlakten van dit bodemtype voor.
Overwegend op grondwatertrap lila, enkele kleine gedeelten op
grondwatertrap Ha.

- in Belangrijkste Profielkenmerken^
Bruinzwarte zwak lemige en zeer fijnzandige humusrijke (1+ tot
10$) roestige bovenlaag (dunner dan iiO cm) op broekveen. Het sterk ver
aarde broekveen is steeds dikker dan 80 cm en meestal dunner dan 120 cm.
Geschiktheid^
Overwegend geschikt voor blijvend grasland, meestal iets nat
in voor- en najaar, soms echter te nat.
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1 îl0.000 (bijlage 4).
Deze kaart is samengesteld uit de gegevens van de bodemkaart
en de grondwatertrappenkaart. Van ieder bodemtype is per grondwatertrap
de geschiktheid beoordeeld, zowel voor de akkerbouwgewassen van de
zandgronden, als voor blijvend grasland.
Bij deze beoordeling is uitgegaan van het potentiële grondge
bruik bij de huidige waterbeheersing, hetgeen een geschiktheidsbeoorde
ling van de bodemtypen inhoudt afhankelijk van de grondwatertrap, bij
goede ontsluiting en -verkaveling in handen van goede boeren.
De beoordeling is gebaseerd op ervaring, vergelijking met
gebieden welke min of meer een overeenkomstige bodemgesteldheid hebben
en verder op gesprekken met grondgebruikers uit het gebied.
De volgende hoofdklassen zijn onderscheiden:
bouwland-graslandgronden
bouwlandgronden
graslandgronden
weinig geschikte gronden.
Deze hoofdklassen zijn elk weer onderverdeeld in een aantal
klassen, in totaal twaalf, die op de kaart zijn weergegeven.

BG
B
G
0

Hoofdklasse BG.
Gronden, die in het algemeen meer of minder geschikt zijn voor
akkerbouw en tevens veelal voor weidebouw.
Klas£e_BG1_: Geschikt voor haver, aardappelen, bieten, kunstweide; ge• schikt voor blijvend grasland met overwegend regelmatige
grasgroei.
Klas£e_BG2_: Geschikt voor haver, aardappelen; matig tot geschikt voor
. bieten en kunstweide; geschikt voor blijvend grasland, ech
ter met een lichte zomerdepressie.
KLasse_BG3j_ Geschikt voor rogge, haver, aardappelen, bieten en kunstweide; geschikt voor blijvend grasland, echter met een lichte
tot matige zomerdepressie.
Klas£e_BGl+_: Geschikt voor rogge, haver, aardappelen; matig tot geschikt
voor bieten en kunstweide en voor blijvend grasland, echter
met een matige zomerdepressie.
Hoofdklasse B.
Gronden die in het algemeen meer of minder geschikt zijn voor
akkerbouw, maar meestal weinig of niet voor weidebouw.
Klasse_B_1_: Geschikt voor rogge, haver, aardappelen; matig tot geschikt
voor bieten en kunstweide.
KLasse_B2: Geschikt voor rogge, haver, aardappelen; matig tot weinig ge, schikt voor bieten en kunstweide.
Klas_se_B3: Geschikt voor rogge; matig tot weinig geschikt voor haver en
aardappelen.
Hoofdklasse G.
Gronden diè in het algemeen meer of miüdsr geschikt zijn voor
weidebouw, maar meestal weinig of niet voor akkerbouw.

Afb. 7. Tabel aangevende de geschiktheidsklasse der onderscheiden
bodemtypen, afhankelijk van hun grondwatertrap.
Gt
klasse

VII

BG1

BG2

BG3 BC& BI

cY33
cH33
E33
cZ33

j

Vb

E33

G1

G2

G3

Hlii.
cH33
H33
cZ33
vHU

02

Stl h

aZ33
aH33
aY33

Stl^
aZ33
aH33
aY33

Z33

SV2
SV3
vHn33

SV2(b)
SV3(b)

cGn33
En33
cHn33
cZn33
cZnij-3
cHnii-3

En33
cGn33
Zn33
cZn33
Hn33
Gn33
cHn33

01
Stl ItaY33
aH33
vH1U
aZ33

Y33
H1^
H33
Z33

vZn^3(b)
vZn33(b)
En33 HnUicHn33 Hn33
cZn33 Zn33
vlin33(b)
vHnl4-3(b)

Va

Illb

B3

Y33
H1!+
H33
E33 cH33
cZ33
VH1J+
Z33

VIb

Vla

B2

vHn^3(b)
Eh33
Zn33
vZn33(b)
vHn33(b)
SV2(b)
SV3(b)
SV(b)
vZnl+3(b)

vHn33
vHnU3
vZnl+3
vZn33

vHnl+3
vHn33
SV2
SV3
SV

vîln33(b)
Hn33
Zn33
Zn4-3
Gn^3
BV2(b)
BV3(b)
SV2(b)
SV3(b)
vHnÙ3(b)
vZnl+3(b)

vlin33
vHnif-3
vZni)-3
vGnU3
BV2
BV3

SV2
SV3
SV

BV2
BV3

SV2

BV2(b)

lila

En33
cön33
Gn33
cGri+3
cZn33
cZnïj-3
cHn33
oHn43
cBV2
cBV3

Ha

En33
cGn^3 Gn33
cBV2 BV3(b)
cBV3 SV2(b)
cBV

(b) « bezande veengronden (toevoeging op bodemkaart, bijl. 2).
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Klas_se_G1_: Geschikt voor blijvend grasland, iets te nat in voor- en na. jaar.
Klasse_G2: Geschikt voor blijvend grasland, iets te nat in voor- en na• jaar en met gedeeltelijk een lichte zomerdepressie.
Klasse_G5: Matig geschikt voor blijvend grasland, nat, slappe zode.
Hoofdklasse 0.
Gronden die overwegend weinig geschikt zijn voor akker- en
weidebouw.
Klasse_0_1_î Overwegend te droge gronden.
Klasse 02 : Overwegend te natte gronden.
Afb. 7 geeft in een tabel het verband weer tussen de onderschei
den bodemtypen en grondwatertrappen enerzijds en de toegekende geschiktheidsklassen anderzijds.

Afb. Ô. Grondmonsteranalyse».

Monster Nr.archief Bodem- Bodem- T jangr 4 n pH Huraus CaC03 Hoofdbestand
nemer Bedrijfslab • type gebruik oa-a.v. KCl Glv in % delen in % ~
•an de grond
Oosterbeek
Afsi, Tot.zand
A6018I4 oGnh-3 gr.
80
As 1.1
10
25- 45 1*.8 10
11*
gr.
60
As 1.2 A601815
1*5- 58 1*.8 25.9
oGvk3
81*
1U- 28 5.5 6.8
A6018H
As 2.1
cGnl*3 gr.
9
16
82
28- 37 l*.l* 2.3 (El)
AS 2.2 A601812 cOnh-3 gr.
11*
AS 2.3 A601813 cGnl*3 gr.
0.9
85
37- *7 1*.1
A601809 cOn33 gr.
0- 26 5.3 5
8
As 3.1
87
86
As 3.2 A601810 cQn33 gr.
26- 37 l*.6 4.9
9
As l*.l
A601816 cGn33 bw.
20- 30 1*.B k . k
89
7
AS k . 2 A601817 cGn33 bw.
30- 33 1*.2 2.3
5
93
A601818 cön33 bw.
As fc.5
1.9
33- *3 •*.2
93
5
As l*.l* A601819
6
91*
cOn33 bw.
55- 70 1* .2 0.5
As 5.1
8.;
93706 vimJ+3 b.
15- 30 1*
89
2.7
1*
As 5.2
1.6
86
vHnb-3 b.
4o- 50
12
93707
As 6.1
b.
30- 1*7 k . k
1.1
93710 H33
1
98
As 6.2
b.
1*7- 60 1*.6 0.1*
93711 H??
0.:
99
1*
0.1*
b.
1
*.2
As 6.3
93712 H33
60- 75
96
As 7.1
A557101
vHnl*3 gr.
16 ' 75
35- to ?.7 8.7
As 7.2 A557102 vHnl*3 gr.
4o- 50 3.7 4.?M
21
75
As 7.3 A557103 vHn>*3 gr.
50- 65 3.7 3.7
71*
22
As 8.1
gr.
A557101* Hn33
50- 55 3.1*
k.7
92
3
i*
As 9.1
b.
566771 H33
20- 30 3.8 k . 2
92
As 9.2
566772 H33
b.
30- 1*5 1*
2.2
AslO.1
gr.
A580297 0nl*3
6
0- 25 l*.8
i4.î
79
l*.l*
AslO.2 A580298 Qnl*3
gr.
25- 35
21
75
As11.1
gr.
A580299 On33
10- 20 i*.7 3i5
83
1?
gr.
As11.2 A580300 Gn33
20- 30 1*.2 2.2
89
9
b.
As12.1
A271721
0- 2 4.3
2.2
2
96
Y33
1*
As12.2 A271722 Y33
b.
2- 10 i*.i* 1
95
AS12.3 A271723 Y33
b.
10- 15 4.3 5.2
92
3
l*
As12.4 A2717A Y33
b.
91*
15- 23 l*F6 2.5
b.
As12.5 A271725 Y33
23- TO 4.7 0.9
9k
5
1*0- 65 *»6 0.7
AS12.6 A271726 Y33
b.
2
97
1*
b.
AS12.7 A271727 Y33
65- 95 k.*> 0.1*
96
AS12.3 A271728 Y??
b.
6
95-120 k . k 0.7
93
gr.
AS13.1
0- 21 ?.7
A271732 H??
91*
3.3
?
gr.
AS13.2 A271733
21- 39 4.1
2
0.7
97
1*
.2
gr.
2
39- 1*9
As13.3 A271731* H??
1.3
97
gr.
1*9- 58 l*.l* 1.2
As13.4 A271735 H??
94
5
1*
AS16.1
bw.
1*.1
A271751
0- 21 4.8
92
E??
Asl6.2 A271752
bw.
91*
21- 36 3.9
3
3
l*.1
bw.
36- 1*8
AS16.3 A271753 E33
1.7
5
93
1*8- 61* 4.3 1.1*
AS16.1* A271751* E3?
bw.
k
95
Asl6.5 A271755 B»
bw.
2
A- 75 k . ß 0.6
97
Asl6.6 A271756 E33
0.1*
bw.
75-102 4,6
97
3
1*
bw.
AS17.1
0- 22 k.2
A271757 E33
5.2
91
1*
A«17.2 A271758 S3?
bw.
22- 33 4
k.7
91
1*
AS17.3 A271759 E33
bw.
33- *2 5.9
3.1
93
i*
As17.1* A271760 E33
bw.
1*2- 50 1*
2.1
91*
Asl7.5 A271761 E33
i*
bw.
50- 61 4,3 2.1
91*
i*
AS17.6 A271762
bw.
61- 80 1*.? 2
9k
gr. m grasland

tw. • bouwland

<2
5
9

6
13
11

2
6

?»5
1
2.5
1*.5

?

6

l*

11
12
13
1.5
3

Beperkt granulalr <>nderzoek
(Bugo)
in % van de Binera]Le delen.
2-16 16-50 50-105 105-150 >150
6
10
30
13
36
21*
10
21
13
23
11*
31*
3,5 12
ZO
1*
17
13
31
23
22
22
15
27
3
6
15
29
9
39
8
35
15
34
3
l*
40
17
??
1*
16
34
7
?7
11*
36
7
?
37
1*1
1
18
7
2?
17
36
20
5.5 19
6
13
31
?o
1?
21*
1*0
1
2
3»*
31*
2.5 26
o,5
38
28
1.5 3*
33
8
19
17
5
32
14.5 21
.13
9
?o
19
12
21
9
39
1*4
1.5 k.5
17
43
1*0
10
1
43
13

In
totaal
0.33

0.88
0.26
1
0.03
0.17
0.11*
0.15
0.07
0.05

O.O6

0.02
2.? 12

8

1?

8
6
3
1.5 0.1*
5

1
3
1.5 2
1
3
2
3
1.5 o f ?
2
1.?
5
1.?

5
6
1
1*

7
11

16
15
11

12
13
33
2
T.? 17
1
1.5 10
1
1
12
3.5 1.5 9
I.? 12
?
12
2.5 1

19

18
12
15
27
26
25
26
28

32

21*

29
29
32
29
21*

55

0.01

31*

0.02
0.02
0.15
0.09

6

21*

3
3

b. - bebost en/of woest

7

1

8

0.02
0.11
0.03
0.01

21*

0f5

3

O.O3

21*

?

9
19

0.11
0.07

0.01
0.00
0.00
O.O8

9

k.5

0.11

36
29

2

1
1
1

V

O.I8

23
27
15

3

3
3

28
26

27
22
32
29
36
37
33
27

27
28
30

23
19
26
23
22

1.5 0.1* 3.5
2,5 0,1* 1*
o.i* 10
k

35
33
1*1
43
29
22
21*

25
23

22
22
23
21*
23
29

23
33
31*
29
31
32
28

16

35

29
37
J6

O.Ol*

33
36

O.Ol*

1*1

0.01

0.17
0.15

21*

33
?8
37
30

29
30

30

0.01

0.10

0.06
0.06
0.06

- H 9. HET GRONDMONSTERONPERZQEK.
Door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te
Oosterbeek zijn een aantal grondmonsters onderzocht, die bij het begin
van de veldwerkzaamheden voor de studiekartering in dit gebied zijn ge
nomen. Tijdens het veldwerk zijn de analyseeijfers gebruikt ter toetsing
van de schattingen van humus- en leemgehalte, grofheid van het zand, etc,.
Afb. 8 geeft in een tabel de analyseeijfers van deze monsters
weer.

schaal 1:50000
0

1
1
-

Afb.9

• Plaatsen en nummers van de standaardprofielen

2

3
1

4 k m
1

- U5 -

10. DE STAM)MRDPROFIELEN.
10.1 Inleiding.
Ten einde de inbrengwaarde der gronden in een ruilverkavelingsblok te bepalen is een schatting van deze gronden noodzakelijk. Ten be
hoeve hiervan is het wenselijk reeds bij de voorbereidende werkzaamheden
over een reeks standaardprofielen te beschikken.
Deze reeks geeft het beste en slechtste profiel dat tijdens het
onderzoek in het gebied is waargenomen (over een redelijke oppervlakte)
en tevens een aantal profielen welke tussen deze twee uitersten liggen,
wat betreft hun landbouwkundige geschiktheid.
De beoordeling van deze profielen is in eerste instantie geba
seerd op hun huidige ligging, profielopbouw, ontwatering, etc.. Daarnaast
is van die profielen (in de reeks cultuurgronden), waarvan de ontwatering
niet in orde is, tevens een beoordeling gegeven bij een goede waterbe
heersing.
Het aantal standaardprofielen is afhankelijk van de variatie in
de bodemgesteldheid en de grootte van het gebied.
In dit gebied zijn in totaal 15 profielen in de standaardreeks
aangegeven, nl. 10 in de cultuurgronden en 3 in de woeste er/of beboste
gronden. Van elk der profielen wordt een schematische profielopbouw met
situatieschets van de ligging in het perceel gegeven. Tevens is het bo~
demtype vermeld, zoals dit op de bodemkaart voorkomt en de gemiddeld
hoogste(G.H.W.) , resp. laagste grondwaterstand (G.L.W.), zoals aange
geven op de grondwatertrappenkaart.
Op bijgaande situatiekaart (afb. 9) zijn de plaatsen en de num
mers van de standaardprofielen weergegeven.
In de cultuurgronden is ons inziens profiel no. 1 het beste en
profiel no. 10 het slechtste binnen dit gebied.
In de woeste en/of beboste gronden is landbouwkundig profiel
no. I het beste en profiel no. III het slechtste binnen dit gebied.
De volgorde van nummering in de beide reeksen komt in grote
lijnen overeen met de volgorde waarin de klassen op de globale bodemge
schiktheids kaart voor akker- en weidebouw zijn weergegeven.
10.2 Overzicht van de standaardprofielen met korte onschrijving.
Reeks : £ultuurgro_nd_eru
Profiélno.

1

Bodemtype Geschiktheids
klasse

En33

BG1

2

Hn33

BG2

3

H33

BGb

h

E33

B1

5

E33

B2

6

H33

B2

Omschrijving
Lage dik humeuze zandgrond (oude
graslandgrond) in zwak lemig zeer
fijn zand met broekveen in de on
dergrond.
Lage dun humeuze humuspodzolgrond
in zwak lemig zeer fijn zand.
Middelhoge dun humeuze humuspodzol
grond in zwak lemig zeer fijn zand.
Middelhoge dik humeuze zandgrond
(oude bouwlandgrond) in zwak lemig
zeer fijn zand.
Hoge dik humeuze zandgrond (oude
bouwlandgrond) in zwak lemig zeer
fijn zand.
Middelhoge dun humeuze humuspodzol
grond in zwak lemig zeer fijn zand.

- 1+6 -

Profielno.

7

10

Bodemtype Geschiktheidsklasse

H33

B3

En33

G1

vHn.it-3

G3

AZ33

01

Omschrijving
Hoge dun humeuze humuspodzolgrond
in zwak lemig zeer fijn zand.
Zeer lage dik humeuze zandgrond
(oude graslandgrond) in zwak le
mig zeer fijn zand.
Zeer lage venige humuspodzolgrond
in zwak tot sterk lemig zeer fijn
zand.
Middelhoge, humusarme, roestarme
zandgrond in zwak lemig zeer fijn
zf.nd.

Reeks : woeste en/of beboste gronden.
Profielno.
I

Bodemtype Geschiktheidsklasse
Gnl+3
G2

II

SV2

02

III

St1)+

01

Omschrijving
Zeer lage dun humeuze roestige
zandgrond (gleygrond) in zeer
sterk tot zwak lemig zeer fijn
zand.
Hoogveengrond met een veenbovengrond en een zandondergrond tussen
lj-0 en 80 cm beneden maaiveld be
ginnend .
Hoge humusarme stuifzandgrond in
leemarm zeer fijn tot matig fijn
zand.

10.3 Verklaring van, enkele gebruikte tekens en afkortingen op de situa
tieschetsen en in de beschrijvingen.
weg

'' ///./ // /

gebouwen
perceelssloot
greppel

•i—I—I—I—I—

andere perceelsscheidingei-

SRI

plaats van het standaardprofiel

3

afstand in meters uit perceelsscheiding

bw.

bouwland

gr.

grasland

t.

tuin(grond)

b.

woeste of beboste grond

G.H.W.

gemiddeld hoogste grondwaterstand in cm

maaiveld

G.L.W,

gemiddeld laagste grondwaterstand in cm

maaiveld

-

kj

-

10.if- Schematische weergave, situatieschets en beschrijving van de
standaardprofielen.
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Reeks ; Cultuurgronden^

Profielnummer: 1 (beste profiel in de
cultuurgronden)

Profielopbouw
0 1
bruinzwart
10 b,rJfo humus
16# leem

Situatieschets

20 -I

30
grijsbruinzwart (roestig)
l+o . 3,5# humus
17# leem

Someren
.^T

50
60

1
1#

donkergrijs (roestig)
bfo humus
25# leem

I

77777, 60

70

80

bruinzwart
veraard veen
Ingang k,
warenhuis

90
100

Asten

bruin
broekveen

110

5 m oostelijk van
ingang warenhuis

MU..Ä

120
Bodemtype : En33
Grondwatertrap: Illb
G.H.W. 20 - 1*0 om
G.L.W. 80 - 120 cm
Geschiktheidsklasse: BG1
Omschrijving:

Lage dik humeuze zandgrond (oude graslandgrond) in
zwak lemig zeer fijn zand met broekveen in de on
dergrond

Classificatie :

Geschikt voor haver, aardappelen, bieten, kunstweide en geschikt voor blijvend grasland met regel
matige grasgroei

- 1^9 Reeks î Cultuurgronden.

O

Profielnummer: 2

Profielopbouw

bruinzwart
10- 3,5% humus
12$ leem
20-

301+0'

Drum
1,5% humus
leem

Situatieschets

grijsgeelbruin
+
Yp humus
501k% leem

Diesdonk

Ommel

6o
'

A.

V* /

gr

7080-

grijs
90- minder dan
1 k°/o leem
1001

humus

110-

120-*-«

Bodemtype : Hn33
Grondwatertrap: Vb
G.H.W. 20 - J+0 cm
G.L.W.
>120 cm
Geschiktheidsklasse : BG2
Omschrijving :

Lage dun humeuze humuspodzolgrond in zwak lemig
zeer fijn zand

Classificatie :

Geschikt voor haver, aardappelen, bieten, kunstweide en geschikt voor blijvend grasland met een
lichte zomerdepressie

- 50 Reels# : Cultuurgronden.

Profielnummer: 5

Profielopbouw

10-

grijszwart
kfo humus
12So leem

20-

30- bruin
2% humus
]6% leem
ko
bruingeelgrijs , + 1$ humus
\k% leem
50-

Situatieschets

\\
\\

I»
''
i...

geelgrijs
60- minder dan 1% humus
" % leem
70

I
'l1
bw

8a gr-ijs

ik

minder dan Yfo humus

bw

9010011a
120-

Bodemtype : H33
Grondwatertrap: Vla
G.H.W. b0 - 60 cm
G.L.W.
>120 cm
Geschiktheidsklasse : BGU
Omschrijving ;

Middelhoge dun humeuze humuspodzolgrond in zwak
lemig zeer fijn zand

Classificatie :

Geschikt voor rogge, haver, aardappelen, matig tot
geschikt voor bieten en kunstweide, geschikt voor
blijvend grasland met een matige zomerdepressie

- 51 Heeks ; Cultuurgronden-

°T
10-

Profielnummer:

Profielopbouw
bruinzwart
humus
13$ leem

20-

30
zwartbruin

Situatieschets

ko- 3,5$ humus
1 bfo leem

5060
bruin
1,5$
humus
70leem

8a bruingeel
9a

minder dan
leem

humus

100-

geelgrijs
minder dan 1$ humus
110- 20$ leem
120
Bodemtype ; E33
Grondwatertrap ; "Vlb
G.H.W. 60 - 80 cm
G.L.W.
>120 cm
Geschiktheidsklasse : B1
Omschrijving:.

Middelhoge dik humeuze zandgrond (oude bouwlandgrond) in zwak lemig zeer fijn zand

Classificatie :

Geschikt voor rogge, haver, aardappelen, matig
tot geschikt voor bieten en kunstweide

- 52 Reeks: Cultuurgronden.

Profielnummer: 5

Profielopbouw
bruinzwart
I3*5$ humus
12°/o leem

30- zwartbruin
humus
12$ leem

Situatieschets
bw

50 --

Asten

I Drum
2,5% humus
j 10fo leem
70i

19a

A>w (10

Voordeldonk

\
CR} N \Uö"
<!.;
\\o 0 ;
S3 ES ' £ 4 +
3M
H-C
MPS
ça S3
P H01} cf
tS CTQ
PiP,
I
O
£
Pi
'4 ü)

< Pi

80 grijszwart
'% humus
1CY/o
leem
901°0|

1 1oj
120-™-

Bodemtype : E33
Grondwatertrap : VII
• G.H.W. > 80 cm
G.L.W. >120 cm
Geschiktheidsklasse : B2
Omschrijving :

Hoge dik humeuze zandgrond (oude bouwlandgrond)
in zwak lemig zeer fijn zand

Classificatieî

Geschikt voor rogge, haver, aardappelen, matig
tot weinig geschikt voor bieten en kunstweide

- 53 Reeks : Cultuurgronden.

010 -

Profielnummer: 6

Profielopbouw
grijszwart
hfo humus
12$ leem

20 '

30- bruin
2cfo humus
16%
leem
1*0 50

60

Situatieschets

geelgrijs
minder dan 1% humus
11$ leem

70-

bleekgrijs
minder dan 1% humus
80 1l$ leem
90
100
110

120

Bodemtype ; H33
Grondwatertrap• VIb
• G.H.W. 60 - 80 cm
G.L.W.
>120 cm
Geschiktheidsklasse : B2
Omschrijving î

Middelhoge dun humeuze humuspodzolgrond in zwak
lernig zeer fijn zand

Classificatie :

Geschikt voor rogge, haver, aardappelen, matig
tot weinig geschikt voor bieten en kunstweide

- 54 Reeks : Cultuurgronden.

0
10 -

Profielnummer: 7

Profielopbouw
Situatieschets
grijszwart
3,5$ humus
leem

20-

30- donkerbruin.
2$ humus
15$ leem
40
geelbruin
1'fo humus
50 15% leem

6o
70

grijsgeex
minder dan
1 k/é leem

bw
20

X"-

;>f

woeste grond 18, ^
humus

elektr.palen

8o
90-

geelgrijs
minder dan 1$ humus
100 - 1 b°/o leem
110-

120

Bodemtype : H33
Grondwatertrao : VII
G.H.W. > 80 cm
G.L.W. >120 cm
Geschiktheidsklasse : B3
Omschrijvingi

Hoge dun humeuze humuspodzolgrond in zwak lemig
zeer fijn zand

Classificatie :

Geschikt voor rogge, matig tot weinig geschikt
voor haver en aardappelen

- 55 Reeks : Cultuurgronden.

010-

Profielnummer: 8

Profielopbouw
zwart (roestig)
7?o humus
leem

20-

30Situatieschets

^0
50

grijszwart (roestig)
% humus
leem

6o
70

Astense Aa

bruinzwart
venig humeus
30$ leem

80 H grijs
minder dan
16$ leem
90-

humus

grijs (houtwortelresten)
100-1 minder dan \% humus
10$ leem

Asten'

110'

120-

Bodemtype : En33
Grondwatertrap: lila
• G.H.W. 0 - 20 cm
Ö.L.W. 80 - 120 cm
Geschiktheidsklasse: G1
Omschrijving:

Zeer lage dik humeuze zandgrond (oude graslandgrond) in zwak lemig zeer fijn zand

Classificatie :

Geschikt voor blijvend grasland, iets te nat
in voor- en najaar

Bij goede waterbeheersing: Geschikt voor haver, aardappelen, bieten,
. kunstweide en geschikt voor blijvend gras
land met een regelmatige grasgroei

- 56 Reeks ; Cultuurgronden^

Profielnummer : 9
Situatieschets
greppel

Profielopbouw
0
10
20
30

zwart
sterk venige bovengrond
bruin
meerbodemlaag

m 16>*

bruin
humus
1 ~J?o leem
2fo

60

gr

bruingeelminder dan \% humus
15/ö leem

Asten

70 • ie.ts bruingrijs
minder dan 1% humus
80 17°/o leem
grijs
90 minder dan 1% humus
17$ leem

gr

•4-

Meyel

_J,Ü

£
c
pj
M
CD

<!
F-

<I)

I
C3

100
110

i
501f

groengrijs
minder dan 1 fo humus
17% leem

120

Boderntype : vHni+3
Grondwatertrap: lila
G .H.W, 0 - 20 cm
G.L.W. 80 - 120 cm
Geschiktheidsklasse ; G3
Omschrijving î

Zeer lage venige humuspodzolgrond in zwak tot
sterk lemig zeer fijn zand

Classificatie ;

Matig geschikt voor blijvend grasland., nat, slappe
zode

Bij goede waterbeheersing : Matig tot geschikt voor blijvend grasland.
. Het nadeel van de slappe zode en het perio
diek iets te nat zijn zal ten dele blijven.

- 57 Reeks : Cultuurgronde ru

Profielnummer: 10 (slechtste profiel in
de cultuurgronden)

Profielopbouw
O
lichtbruin
1 0 1j 5% humus
12/è leem
20
S ituat ies che ts
3a geelgrijs
minder dan 1% humus
12$
leern
i+Q
X
50 grijs
minder dan 1$ humus
16$ leem
6o
grijsgeel tot bleekgrijs
70 minder dan 1$ humus
7$cleem
8a
90 bleekgrijs
minder* aan
ioa 12% leem

b

19
30

humus

110

120

Bodemtype î AZ33
Grondwater-trap : VTa
G.H.W. lj-0 -- 60 cm
G.L.W.
>120 cm
Geschiktheidsklasse i 01
Omschrijving:

Middelhoge humusarme roestarme zandgrond in zwak
lernig zeer fijn zand

Classificatie :

Overwegend weinig geschikt voor akker- en weidebouwj te droog.

- 58 Reeks: Woeste en/of beboste gronden
Profielopbouw
s IroulseiHaaBr
zwartbruin
10- 7% humus, 33% leem

Profielnummer: I (beste profiel
in de woeste
er/of beboste
gronden)
Situatieschets

bruingrijs (roestig)
+1,5$ humus
35% leem

b!'

grijs (roestig)
minder dan
humus
bofo leem

grijs (roestig)
minder dan Y/o humus
\Wo leem

8«
8

90 grijs (worteli^esien)
minder dan 1% humus
1
100- üfo leem

65

/
\
gr

110

120-

b
Astense Aa

Bodemtype : GnJ+3
Grondwatertrap: lila
G.H.W. 0 - 20 cm
G.L.W. 80 - 120 cm
Geschiktheidsklasse : G2
Omschrijving :

Zeer lage dun humeuze roestige zandgrond (gleygrond) in zeer sterk tot zwak lemig zeer fijn zand

Classificatie :

Geschikt voor blijvend grasland, iets te nat in
voor- en najaar

- 59 Reeks : Woeste em/of beboste gronden.

Profielnummer ; II

Profielopbouw

10

verwerkt oud mosveen

20

Situatieschets
Kanaal van, Deurne

30
1+0
50-1

oud mosveen
,( 20.><*

60
70

80
90

gliedelaag
grijszwart
ofo-humus
\Wq leem
bruin
1 s % humus
16$ leem

gr

100

bruingeel
+1$ humus
110 J 16/a' leem
/k.

120

Bodemtype : SV2
Grondwatortrap: Va
• G.H.W.
G.L.W.

0 - 20 cm
> 120 cm

Ges chikthe ids klasse: 02
Omschrijving ;

Hoogveengrond met een veenbovengrond en een zandonaergrond tussen 1+0 en 80 cm beneden maaiveld

Classificatie :

Overwegend weinig geschikt voor akker- en weidebouw. Te nat.

- 60 Reeks: Woeste en/of beboste gronden.
Profielopbouw
0'
10-

20 -

zwartgrijs

jfêem8

Profielnummer: III (slechtste
profiel in
de woeste
en/of be
boste gron
den) .

geelgrijs
minder dan 1% humus
6fo leem

Situatieschets

30
ko

gr

50-

b

//6-x IL
"Sii b.

6o-

Ommel
bw

70
Diesdonk

80
90100110-

120-

Bodemtype : Stl4
Grondwatertrap: YII
• G.H.W. > 80 cm
G .L.W. >120 cm
Geschiktheidsklasse: 01
Omschrijving :

Hoge humusarme stuifzandgrond in ieemarm zeer
fijn tot matig fijn zand

Classificatie :

Overwegend weinig
bouw. Te droog

schikt voor akker- en weide- .

