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VOORWOORD
In opdracht van de Centrale Directie van de Cultuurtechnische
Dienst te Utrecht is in het ruilverkavelingsgebied "Veghel-Erp"
een reeks van zgn. standaardprofielen uitgezocht en beschreven.
Over de daarbij toegepaste werkwijze an over de weergave van
de resultaten in dit rapport id overleg gepleegd met de Provinciale
Directie van de Cultuurtechnische Dienst te Tilburg.
Het onderzoek werd in 1962 door de afdeling Opdrachten van
de Stichting voor Bodemkartering uitgevoerd.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR,

(Ir. R.P.H.P. v.d. Schans).

Afb.1

Situatiekaart schaal 1:50000 aangevende de plaats en de nummers
van de standaardprofielen.

/
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1. INLEIDING
Standaardprofielen worden uitgezocht en "beschreven ten behoe
ve van de schatting van de gronden "bij een ruilverkaveling. Dik
wijls volstaat men met het opstellen van één reeks standaardpro
fielen per ruilverkavelingsgebied; soms, zoals in dit gebied, wor
den voor de in cultuur zijnde gronden en voor de woeste gronden
aparte reeksen gemaakt.
Een reeks omvat aan de ene kant het wat betreft landbouwkun
dige mogelijkheden beste profiel van het gebied, àan de andere
kant het slechtste profiel ertussenin
worden een aantal profie
len opgenomen met in grote lijnen afnemende landbouwkundige moge
lijkheden. De profielen zijn zo genummerd, dat het beste profiel
het laagste nummer krijgt, het slechtste het hoogste.
De volgorde in nummering geeft zodoende tevens de globale volgorde
van afnemende landbouwkundige geschiktheid.
Naarmate binnen een gebied meer variatie in bodemgesteldheid
voorkomt, zal de reeks meer profielen omvatten. Een profiel wordt
echter slechts dan in een reeks opgenomen, als het een vertegen
woordiger is van een profieltype dat over een behoorlijk grote
oppervlakte voorkomt. Deze voorwaarde geldt echter niet voor het
beste en slechtste profiel.
In het ruilverkavelingsgebied "Veghel-Erp" zijn totaal tien
standaardprofielen aangegeven, namelijk negen in de cultuurgronden
en één in de beboste gronden. Yan elke profiel wordt in par. 4 cLe
schematische profielopbouw met situatieschets van de ligging van
het profiel in het perceel gegeven. De codering is gelijk aan de
codering van de kaarteenheden op de bodemkaart. Tevens is de grondwatertrap met GH¥ en G-LV in dezelfde klasse-omschrijving als op de
grondwatertrappenkaart gegeven.
Op de situatiekaart, afb. 1, zijn de plaatsen en de nummers
van de standaardprofielen weergegeven.
De landbouwkundige beoordeling van de standaardprofielen vindt
in eerste instantie plaats naar de bestaande toestand. Daarnaast
is van die profielen, x^aarvan de ontwatering niet in orde is, te
vens een beoordeling gegeven bij een optimale waterbeheersing.
De cultuurgronden zijn genummerd met Arabische cijfers, de
woeste gronden met Romeinse .
Voor iedere geschiktheidsklasse van de globale bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw is een profiel van de daarin
voorkomende gronden gekozen.
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Reeks cultuurgronden
Ho.
Bodemtype

Omschrijving

1

En35

Lage oude graslandgrond met een dikke humeuze
bovenlaag in zwak lemig, matig fijn zand.

2

Gn35

Lage roestige zandgrond (gleygrond) met een
dunne humeuze bovenlaag in zwak lemig, matig
fijn zand.

3

E35

Middelhoge oude bouwlandgrond met een dikke
humeuze bovenlaag in zwak lemig, matig fijn zand.

4

H25

Middelhoge humuspodzol met een dunne humeuze
bovenlaag in leemarm, zwak lemig, matig fijn
zand.

5

Gn45

Lage roestige zandgrond (gleygrond) met een
dunne humeuze bovenlaag in zwak tot sterk le
mig, matig fijn zand.

6

E35

Hoge dikke humeuze oude bouwlandgrond in zxirak
lemig, matig fijn zand.

7

BK

Zeer lage lutumrijke beekkleigrond met een ma
tig dikke, zeer humusrijke bovenlaag.

8

H25

Hoge humuspodzolgrond met een dunne humeuze
bovenlaag in leemarm tot zwak lemig, matig fijn
zand.

9

A15

Hoge humusarme stuifzandgrond in leemarm, matig
fijn zand.

Beboste gronden.
No.
Bodemtype
1

aH25

Omschrijving
Hoge humuspodzolgrond met een humusarme boven
grond in leemarm tot zwak lemig, matig fijn
zand.
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3. VERKLARING YAN ENKELE OF DE SITUATIESCHETSEN EN IN DE BESCHRIJ
VINGEN GEBRUIKTE MENS EN AFKORTINGEN.
—

weg
perceelssloot

— I — I — I — I—I — |—|—J—

perce el s scheiding
dam

4

plaats van het standaardprofiel

12

afstand in meters vanuit perceelsscheidingen
gebouwen

bW.

bouwland

gr.

grasland

Gt Vb

betreffende grondwatertrap

Gm/

gemiddeld hoogste waterstand in cm-m.v.

GLW

gemiddeld laagste waterstand in cm-m.v.

Bijgaande afbeelding 1 geeft de plaatsbepaling der percelen
aan, waarin de standaardprofielen voorkomen. De situatie in het
betreffende perceel is bij de schematische profielopbouw weergege
ven.
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4. SCHEMATISCHE PROFIELOPBOÜW, SITUATIESCHETS EN BESCHRIJVING VAN
DE STANDAARDPROFIELEN.

Reeks s cultuurgronden

Profielnummers 1
(beste profiel in dit gebied)

Profielopbouw

10

zwartbruin
4, 5fo humus
1 Sc/o leem

20 -

Situatieschets
30 -

sloot

40 - zwartgrijs
4i° humus
14c/° leem
50 zwak roestig

populieren

60
70

80

bleekgrijs
14ci° leem
matig roestig

90
100
110 -

grijsgeel
12^o leem
matig roestig

120-

Bodemtype; En35
Grondwat ertrap % Vb
GHW 20-40 cm
GLW > 120 cm
Omschrijving! Lage oude graslandgrond met een dikke humeuze
bovenlaag in zwak lemig matig fijn zand.
Classificatie;Bouw-graslandgrond; geschikt voor alle akkerKlasse BG1 .
bouwgewassen van de zandgronden en geschikt
voor blijvend grasland met een regelmatige
grasgroei.

Reeks; cultuurgronden
O

10

20

Profielnummer; 2

Profielopbouw
zwartgrijs
4% humus
12io leem
zwak roestig
Situatieschets

30

grijsgeel
10"Jo leem
matig roestig

bo

50

60
70

bruingeel
8io leem
zeer sterk roestig

80
90
100

bleekgrijs
leem
zwak roestig

&fo

110

120
Bodemtype s Gn35
Grondwatertrap; Vb
GHW 20-40 cm
GLW > 120 cm
Omschrijving; Lage roestige zandgrond (gleygrond) met een dunne
humeuze bovenlaag in zwak lemig matig fijn zand.
Classificatie;Eouw-graslandgrond, geschikt voor alle akkerbouwKlasse BG2.
gewassen van de zandgronden en geschikt voor blij
vend grasland met een overwegend regelmatige groei
(lichte zomerdepressie).

Reeks: cultuurgronden
0

10

Profielnummer; 3

Profielopbouw
Situatieschets

bruinzwart
humus
12$ leem

20
30
1+0

grijsbruin
12$ leem
3^ $ humus

50
6o
70

80
90

bruin 1-§- % humus
12$ leem
bruingeel
10$ leem
matig roestig

100
110

bleekgrijs 10$ leem
zwak roestig

120
Bodemtype: E35
Grondwatertrap; VI
GHW 1+0-80 cm
GLW dieper dan 120 cm
Omschrijving: Middelhoge oude bouwlandgrond met een dikke humeuze
bovenlaag in zwak lemig matig fijn zand.
Classificatie:Bouw-graslandgrond, geschikt voor alle akkerbouwgeKlasse BG3
wassen van de zandgronden en geschikt voor blijvend
grasland. In de zomer is de vochtvoorziening echter
niet geheel voldoende voor een regelmatige grasgroei,
waardoor men rekening moet houden met een zomerdepres
sie. De goede grassoorten kunnen zich op deze gronden
echter goed handhaven.

Reeks cultuursronden

Profielnummer: 1+

Proflelopbouw

10 -

grijszwart
humus 12$ leem

k%

Situatieschets

20
30 H bruin 1-g % humus
12% leem

ko
50

-I

60 - geelgrijs
12$ leem
zwak roestig
70 -

8o 90
100
110

bleekgrijs
10$ leem

120
Bodemtype: H25
Grondwatertrap: VI
GHW U0-80 cm
GLW dieper dan 120 cm
Omschrijving: Middelhoge humuspodzol met een dunne iiumeuze bovenlaag
in leemarm tot zwak lemig matig fijn zand.
Classificatie ^ouw-graslandgrond, geschikt voor alle akkerbouwgeKlasse BG4.
wassen van de zandgronden en geschikt voor blijvend
grasland. In de zomer is de vochtvoorziening niet
van dien aard, dat het in de behoefte kan voorzien.
Er moet daarom rekening worden gehouden met een ma
tige zomerdepressie.

Reeks: cultuurgronden

Profielnummer: 5

Profielopbouw

0

zwart bruingrijs
1 0 - k% humus

20$ leem
zwak roestig

20
30

Situatieschets

bleekgrijs
\\% leem
matig roestig

lt-0
50

gr.

60 zandweg

70 -

"ito

^

80 gr.

gr.

gr.

90
100

grijs
yfo leem
zwak roestig

110
120

blauwgrijs
10$ leem

Bodemtype: Gnl+5
Grondwatertrap: lila
GHW 0-20 cm
GLW ondieper dan 120 cm
Omschrijving: Lage roestige zandgrond (gleygrond) met een dunne hurneuze
bovenlaag in zwak tot sterk lemig matig fijn zand.
Classificatie ^raslandgrond, geschikt voor blijvend grasland met een
Klasse Gl.
regelmatige grasgroei. Vanwege de veelal te hoge water
standen komt in het voorjaar de grasgroei laat op gang,
terwijl in de herfst de beweidbaarheid soms te wensen
overlaat.
Te nat voor akkerbouw.
Bij optimale waterbeheersing: Bouw-graslandgrond, geschikt
voor de akkerbouwgewassen van de zandgronden en geschikt
voor blijvend grasland met een regelmatige grasgroei.

Reeks: cultuurgronden

0

Profielopbouw

Profielnummer: 6

zwartgrijs
% humus
10 -i
11% leem

Situatieschets

20
bruingrijs
30 - 2§ % humus
10$ leem
40 -

zandweg

50
60 -

70 . geel grijsbruin
10$ leem
80 -

\£>>
Militairkamp

90
100
geelgrijs
110 -I 10$ leem
120
Bodemtype: E35
Grondwatertrap: VII
GHW dieper dan 80 cm
ŒLW dieper dan 120 cm

Omschrijving: Hoge dikke huneuze oude bouwlandgrond in zwak lemig matig
fijn zand
Classificatie:Bouwlandgrond, geschikt voor rogge, haver en aardappelen.
Klasse B1.
Weinig geschikt voor bieten en kunstweide. In het humeuze
dek wordt niet genoeg vocht vastgehouden om een goede groei
van bieten en kunstweide te waarborgen. Voor blijvend gras
land te droog.

Reeks; cultuursronden
0

10
20

Profielnummer: 7

Profielopbouw
bruinzwart
15$ humus
15$ lutum
zwak roestig

Situatieschets

30 -j
1*0
50
60 -

bruin zwartgrijs
15$ humus
35$ lutum
matig roestig
bw.
zandweg

70 ^
populieren 20

80

Bodemtype: Bk
Grondwatertrap: IIa
GHW ondieper dan 20 cm
GLW ondieper dan 100 cm
Omschrijving: Zeer lage lutumrijke beekkleigrond met een matige dikke
zeer humusrijke bovenlaag.
Classificatie:Graslandgrond, matig geschikt voor blijvend grasland
Klasse G3.
wegens te hoge grondwaterstanden. Goede grassen kunnen
zich moeilijk handhaven en ook de beweidbaarheid is on
gunstig, vertrapping van de zode.
Niet geschikt voor akkerbouw.
Bij optimale waterbeheersing: graslandgrond met een re
gelmatige grasgroei.

Reeks: cultuurgronden
Q

10

Profielnummer: 8

Profielopbouw
grijszwart
3è % humus
10$ leem

20
30

Situatieschets

bruin
1$ humus
10% leem

1*0
50 -

geelbruin
10$ leem

60
70

geelgrijs
10$ leem

80 -|
90
100 110 120
Bodemtype: H25
Grondwatertrap: VII
GHW dieper dan 80 cm
GLW dieper dan 120 cm
Omschrijving:

Hoge humuspodzolgrond met een dunne humeuze bovenlaag in
leemarm tot zwak lemig matig fijn zand

Classificatie:Bouwlajidgrond, geschikt voor rogge, matig of weinig geschikt
Klasse B2.
voor haver en aardappelen. Het oogstrisico is groot. Onge
schikt voor bieten, kunstweide en blijvend grasland; te droog.

Reeks: cultuurgronden
r,

Profielopbouw

grijs
2%
humus
10i
8% leem
20
30 H

Profielnummer: 9
(Slechtste profiel in dit gebied)

Situatieschets

vuilgrijs
1% humus
8% leem

i+o50
60 70

80
90
100
110
120

zwart, 1leem
5% humus
donkerbruin, 2^ % humus
1\% leem (kazig)

Bodemtype: A15
Grondwatertrap: VII
GHW dieper dan 80 cm
GLW dieper dan 120 cm
Omschrijving: Hoge humusarme stuifzandgrond in leemarm matig fijn zand.
Classificatie:Weinig geschikte gronden voor aIcker- en weidebouw, wegens
Klasse 0.
te diepe grondwaterstanden en het geringe vochthoudend ver
mogen.

Reeks: woeste gronden
0
10

Profielopbouw
zwartgrijs
2§ % humus
% leem

20

grijs, 1$ humus
8$ leem

30

bruin
îfo humus
8% leem

1(0-

50-

Profielnummer: I

bont grijsgeel
8% leem

Situatieschets

bos

60-

70-

80.

geelgrijs
leem
90Qfo

100110120-

Bodemtype; aH25
GHW dieper dan 80 cm
ŒLW dieper dan 120 cm
Omschrijving: Hoge humuspodzolgrond met een humusarme bovengrond in
leemarm tot zwak lemig matig fijn zand.
Classificatie:Weinig geschikte gronden voor akker- en weidebouw, wegens
Klasse 0.
te diepe grondwaterstanden en het geringe vochthoudend
vermogen.

