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- 2VOORWOORD.
Aansluitend op het bodemkundig onderzoek in het ruilverkavelingsgebied Ageler Esch - Reutum, uitgevoerd in 1962 in opdracht van
de Centrale Directie van de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht (rap
port no. 589! De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Age
ler Esch - Reutum) werd een reeks van zgn. standaardprofielen in dit
gebied uitgezocht en beschreven.
Het onderzoek naar deze standaardprofielen vond plaats in het
voorjaar van 1963 door A. Buitenhuis van de afdeling Opdrachten bij
de Stichting voor Bodemkartering, die tevens dit aanvullende rapport
samenstelde.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR,

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

63084/E19

Afb 1 Situatiekaart, schaal 1:50 000, met de plaatsen en nummers
van de standaardprofielen

- 3 1• INLEIDING.
Standaardprofielen worden uitgezocht en beschreven ten behoeve
van de schatting van de gronden bij een ruilverkaveling.
Dikwijls volstaat men met het opstellen van één reeks stan
daardprofielen per ruilverkavelingsgebied; soms, zoals in dit gebied_,
worden voor de in cultuur zijnde gronden en voor de woeste gronden
aparte reeksen gemaakt.
Een reeks omvat aan de ene kant het wat betreft landbouwkundi
ge mogelijkheden beste profiel van het gebied, aan de andere kant het
slechtste profiel; ertussenin worden een aantal profielen opgenomen
met in grote lijnen afnemende landbouwkundige mogelijkheden. De profie
len zijn zo genummerd, dat het beste profiel het laagste nummer krijgt,
het slechtste het hoogste. De volgorde in nummering geeft zodoende te
vens 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 ech
ter slechts dan in een reeks opgenomen, als het een vertegenwoordiger
is van een profieltype dat over een behoorlijk grote oppervlakte voor
komt. Deze voorwaarde geldt echter niet voor het beste en slechtste
profiel.
De beoordeling van deze profielen heeft plaatsgehad op bodemkundige gronden, o.a. profielopbouw en ligging t.o.v. het grondwater.
Wat het laatste betreft is uitgegaan van de huidige waterbeheersing.
Daarnaast is van die profielen waarvan de ontwatering niet in orde is,
maar men mag aannemen dat deze wordt' verbeterd, ook een beoordeling ge
geven bij een goede waterbeheersing.
Het totaal aantal standaardprofielen bedraagt elf, waarvan er
acht zijn aangegeven in de cultuurgronden en drie in de woeste en/of
beboste gronden. De reeks in de cultuurgronden is genummerd met Arabi
sche cijfers, die in de woeste en/of beboste gronden met Romeinse cij
fers. In de reeks cultuurgronden is no. 1 het beste en no. 8 het
slechtste. Van het beste profiel zijn twee vertegenwoordigers aangege
ven, resp. Ia en 1b. In de reeks woeste en/of beboste gronden is no. I
een vertegenwoordiger van de betere gronden en de no 's II en III van de
slechtere gronden.
Van elk standaardprofiel is een schematische profielopbouw
met situatieschets van de ligging binnen het perceel gegeven. Daarbij
is de code van de kaarteenheid vermeld zoals dit op de bodemkaart voor
komt. Tevens is van elk standaardprofiel de hoogteligging t.o.v. het
grondwater aangegeven en uitgedrukt in G.H.W. en G.L.W.. Deze aangege
ven hoogteligging geldt uitsluitend voor het desbetreffende standaard
profiel en niet voor alle gronden van de kaarteenheid waaruit het
standaardprofiel is gekozen. Op de bodemkaart is namelijk de hoogtelig
ging van de gronden t.o.v. het grondwater slechts in twee klassen aan
gegeven, een grondwatertrappenkaart is niet vervaardigd. Hieruit volgt
dat de gegeven landbouwkundige interpretatie bij de standaardprofielen
niet zonder meer van toepassing is op alle gronden van de kaarteenhe
den waaruit de standaardprofielen zijn gekozen. Door verschil in hoog
teligging van de gronden t.o.v. het grondwater binnen de gestelde
grenzen, varieert de landbouwkundige gebruikswaarde binnen een bepaalde
kaarteenheid, vooral bij de lage en zeer lage gronden.
Op de situatiekaart, schaal 1:50.000 (afb. 1) zijn met de be
treffende nummers de standaardprofielen aangegeven.

-

k

-

2. OVERZICHT DER STANDAARDPROFIELEN MET KORTE OMSCHRIJVING.
Reeks cultuurgronden.
No.

Kaarteenheid

la

En55

1b

En55

2

E55

5

HZnk.6

U

Ed55

5

HZn25

6

H'46

7
8

XKn
vXKn

Omschrijving van het profiel
Lage oude graslandgrond met een dikke humeuze boven
laag, in sterk lemig matig fijn zand.
Lage oude graslandgrond met een dikke humeuze boven
laag, in sterk lemig matig fijn zand.
Middelhoge oude bouwlandgrond met een dikke humeuze
bovenlaag, in sterk lemig matig fijn zand.
Lage humuspodzolgrond met een dunne humeuze boven
laag, in zwak en sterk lemig matig fijn zand, op 55
cm beneden maaiveld overgaand in grijze roestige
keileem.
Hoge oude bouwlandgrond met een zeer dikke humeuze
bovenlaag, in sterk lemig matig fijn zand.
Lege roestarme A/C-grond met een dunne, humeuze boven
laag, in leemarm matig fijn zand.
Hoge humuspodzolgrond met een dunne humeuze boven
laag, in zwak lemig matig fijn zand.,op 55 cm beneden
maaiveld overgaand in grijze roestige keileem.
Lage keileemgrond met een dunne humeuze bovenlaag.
Zeer lage keileemgrond met een dunne venige boven
laag.

Reeks woeste en/of beboste gronden.
Hi).6

II

vV

III

H25

Middelhoge humuspodzolgrond met een dunne humeuze
bovenlaag, in zwak lemig matig fijn zand^op 60 cm
beneden maaiveld overgaand in grijze roestige kei
leem.
Veengrond met een veenbovenlaag op zand beginnend
dieper dan 120 cm beneden maaiveld.
Hoge humuspodzolgrond met een dunne humeuze bovenlaag^in leemarm matig fijn zand.
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3. VERKLARING VAN ENKELE DER GEBRUIKTE TEKENS EN AFKORTINGEN IN SHUATIESCHETSEN EN BESCHRIJVINGEN.

weg
póreeelssloot
m x x x x x

andere perceelsscheidingen

— — " •" • ' ' ' — h o u t w a l
' " " " H " 1 ' Steilwand

•
1*1

plaats van het standaardprofiel
afstand in meters vanuit perceelsscheidingen
gebouwen

bw.

bouwland

gr.

grasland

G.H.W.

gemiddeld hoogste grondwaterstand in cm beneden maaiveld

G.L.W.

gemiddeld laagste grondwaterstand in cm beneden maaiveld

Op afb. 1 is de plaatsbepaling der percelen aangegeven, waarin de
standaardprofielen voorkomen, alsmede het profielnummer. De situatie
in het betreffende peroeel is bij de schematische profielopbouw weer
gegeven.

- 6U< SCHEMATISCHE PROFIELOPBOUW, SITUATIESCHETS EN BESCHRIJVING VAN DE
STANDAARDPROFIELEN.

- 7Reeks ; cultuurgronden

0
10-

Profielnummer: 1a.

Profielopbouw
Situatieschets

A1 bruinzwart
5$ humus
20$• leem
iets roestig

20"

50
UO
50

gr.
A1 donker grijsbruin
3,5$ humus
20$ leem
roestig

vJ—- —V"
' eikebomen

+

^
gr.

60 C bleekgrijs
701

80
90100-

minder dan 1$ humus
10$ leem
iets roestig

vaalgrijs
minder dan 1$ humus
10$ leem
iets roestig

110120

Kaarteenheid: En55
Grondwatertrap i

O.H.W. 30 à UO cm
G.L.W. dieper dan 120 cm
Omschrijving

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

Classificatie

Bouw-graslandgrond, geschikt voor alle akkerbouwgewassen
van de zandgronden en geschikt voor blijvend grasland met
vrij regelmatige grasgroei.

- 8Reeks: cultuurgronden

a

Profielnummer; lb

Profielopbouw

A1 bruinzwart
5% humus
10
2'yfo leem
iets roestig
20
Al bruin
3/j humus
30
2% leem
roestig
kO

Situatieschets
oude.landweg

verharde weg
gr.

50

put
b

bw.

-5
6o

4- — h — —

70

bw.

I

^

H
gr.

lèridweg

80
C vaalgrijs
2$ humus
90
15$ leem
100
110

120
Kaarteenheid: En55
Grcndwatertrap: —
G.H.W. 35 à k5 cm
G.L.W. dieper dan 120 cm
Omschrijving
Classificatie

î Lage

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

Bouw-graslandgrond, geschikt voor alle akkerbouwgewassen
van de zandgronden en geschikt voor blijvend grasland met
vrij regelmatige grasgroei.

-9 Reeks; cultuurgronden

Profielnummer: 2

Profielopbouw
A1 bruinzwart
5% humus
25$ leem

Situatieschets

gr.
—H

— •+

bw.
A+C bont
2,5$ humus
18$ leem
iéts roestig
C

10-^
-

^

bw.
gr.

bleekgeel
(keizand,verweerde keileem)
minder dan 1$ humus
20$ leem
roestig

Kaarteenheid: E55
Orondwatertrap:
G.H.W. 60 à 70 cm
G.L.W. dieper dan 120 cm
Omschrljving

Middelhoge oude bouwlandgrond met een dikke humeuze boven
laag, in sterk lemig matig fijn zand.

Classificatie

Bouw-graslandgrond, geschikt voor alle akkerbouwgewassen
van de zandgronden en geschikt tot matig geschikt voor
blijvend grasland (zomerdepressie).

- 10 Reeks: cultuurgronden
Profielopbouw
TT rijszwart
% humus
16% leem
iets roestig
B2 donkerbruin
2?o humus
IE$-Ieera
B3 bleekbruin
minder dan 1% humus
25$ leem
lata ropstjg
C bleekgrijs
minder dan 1% humus
30% leem
iets roestig

f

Profielnummer: 5

Situatieschets

verharde- weg

keileem
grijs
minder dan I/o humus
roestig

Kaarteenheid: HZnJ+6 (complex van humuspodzol- en roestarme A/C-gronden)
Grondwatertrap: -G.H.W. 15 à 25 cm
G.L.W. dieper dan 120 cm
Omschrijving

Lage humuspodzolgrond met een dunne humeuze bovenlaag^in
zwak en sterk lemig matig fijn zand,op 55 cm beneden maai
veld overgaand in grijze roestige keileem.

Classificatie : Bouw-graslandgrond, geschikt voor haver, aardappelen, bie
ten en kunstweide. Als gevolg van de slecht doorlatende
ondergrond worden deze gronden 's winters veelal vrij nat
en zijn derhalve te nat voor rogge. Geschikt voor blijvend
grasland met vrij regelmatige grasgroei, doch in de zomer
daalt het grondwater vrij diep in de keileem, waardoor de
vochtvoorziening voor het gras te gering is. Men dient er
dan ook rekening mee te houden dat de grasgroei periodiek
tot stilstand komt in de zomer.
BiJ_ goede waterbeheersing: Bouw-graslandgrond, geschikt
voor alle akkerbouwgewassen van de zandgronden en geschikt
voor blijvend grasland met dezelfde beperking als die bij
de huidige waterstaatkundige toestand, tenzij de G.L.W. in
het groeiseizoen wordt verhoogd.
Opmerking

: Gezien het geringe bergend vermogen van het profiel als
gevolg van de slecht doorlatende ondergrond zal een goede
waterbeheersing bij deze gronden moeilijk te verwezenlij
ken zijn.

- 11 Reeks: cultuurgronden

10-

Proflelopbouw
A1 bruinzwart
6$ humus
22$ leem

Profielnummer: 1+

Situatieschets

20-

30bO-

A1 bruin
5$ humus
5022$ leem

bw.

60-

bw.

70-!
80-

A1 lichtbruin
2,5$ humus
90-J
20$ leem
100-

B bruingeel
minder dan 1$ humus
11020$ leem
120Kaarteenheidî Ed55
Orondwatertrap:
G.H.W. dieper dan 120 cm
G.L.W. dieper dan 120 cm
Omschrijving

Hoge oude bouwlandgrond met een zeer dikke humeuze boven
laag., in sterk lemig matig fijn zand.

Classificatie : Bouwlandgrond, geschikt voor rogge, haver, aardappelen en
matig tot weinig geschikt voor bieten en kunstweide. In
de humeuze bovenlaag wordt niet genoeg vocht vastgehouden
en de grondwaterstand is te laag om een goede groei van
bieten en kunstweide te waarborgen. Weinig geschikt voor
blijvend grasland, droog.

- 12 Reeks: cultuurgronden
Proflelopbouw
O A1 donker bruingrijs
3% humus, 10Jj leem
iets.roestig
10C bleekgeel
minder dan 1$ humus
20
8$ leem
iets roestig
30C bleekgrijs
minder dan 1 fo humus
bO
8% leem

Profielnummer: 5

Situatieschets

50-

6070-

80

C blauwgrijs (gereduceerd
minder dan
humus
8fo leem

90100ïdweg

110120--

Kaarteenheid: HZn25 (complex van humuspodzol- en roestarme A/C-gronden)
Grondwatertrap: —
G.H.W. + 10 cm
G.L.W. 60 à 70 cm
Omschrijving

Lage roestarme A/C-grond met een dunne humeuze bovenlaag,
in leemarm matig fijn zand.

Classificatie

Graslandgrond, geschikt tot matig geschikt voor blijvend
grasland, wegens vrij hoge grondwaterstand. De grasgroei
komt in het voorjaar laat op gang, verder vrij regelma
tige groei. Weinig geschikt voor akkerbouw, te nat.
Bij]_ een goede waterbeheersing: Bouw-graslandgrond, ge
schikt voor alle akkerbouwgewassen van de zandgronden en
geschikt voor blijvend grasland met vrij regelmatige
grasgroei.

Opmerking

Gezien het geringe vochthoudend vermogen van het profiel
zijn deze gronden zeer gevoelig wat betreft de vochtvoorziening van het gewas. Bij ontwatering dient men hiermede
dan ook rekening te houden, ondermeer dat de G.L.W. vrij
wel niet wordt verlaagd.

- 13 Reeks: cultuurgronden

O

Proflelopbouw

Profielnummer: 6

Situatieschets

A1 grijszwart
k% humus
i(H
15$ leem

bw.

20

B2 bruin
1,5% humus
3015# leem
B3 bruingeel
'40
minder dan
13^ leem
iets
roestig
50i

60
70-

lbos

bos

humus

keileem
grijs
minder dan 1# humus
roestig

80-

*K
7

'f

I

-J- bos

7 >*
bw.

I
+
I
+•

I
+
I

90100-

f

110-

120
Kaarteenheid: Hi+6
Orondwatertrap: -G.H.W. dieper dan 120 cm
G.L.W. dieper dan 120 cm
Omschrijving : Hoge humuspodzolgrond met een dunne humeuze bovenlaag, in
zwak lemig matig fijn zand, op 55 cm beneden maaiveld
overgaand in grijze roestige keileem.
Classificatie : Bouwlandgrond, geschikt voor rogge, matig geschikt voor
haver en aardappelen. Weinig geschikt voor bieten, kunstweide en blijvend grasland, te droog.

- 11+ Reeks: cultuurgronden
Profielopbouw
Al donkergrijs
o% humus
yjp leem
zwaJï roestig
C

Profielnummer; 7

Situatieschets

bleekgrijs
(verweerde keileem)
roestig

keileem
grijs
roestig

keileem
lauw
4igereduceerd)Kaarteenheid: XKn
Grondwatertrap: —
G.H.W. maaiveld
G.L.W. 110 k 120 cm
Omschrijving

Lage keileemgrond met een dunne humeuze bovenlaag

Classificatie

Graslandgrond, matig geschikt voor blijvend grasland. Door
de slechte doorlatendheid treedt er veelvuldig waterover
last op en wordt de zode vertrapt. Te nat voor akkerbouw.

Opmerking

Doordat deze gronden slecht doorlatend zijn, is het moei
lijk de huidige toestand te verbeteren. Indien verbetering
wordt aangebracht neemt de geschiktheid voor blijvend
grasland toe, maar voor akkerbouw blijven ze te nat.

- 15 Reeks; cultuurgronden

Profielnummer: 8

Proflelopbouw
Al veraard zandig veen
zwartbruin
Situatieschets
20-

keileera
grijs
roestig

keileera
(gereduceerd)
groenblauw

/ f / ' / / / }S / S /

Kperteenheid: vXKn
Grondwatertrap: —
G.H.W. maaiveld
G.L.W. 70 k 80 cm
Omschrijving

Zeer lage keileemgrond met een dunne venige bovenlaag

Classificatie

Weinig geschikt voor blijvend grasland en niet geschikt
voor akkerbouw. Te nat en een te geringe draagkracht van
de bovengrond.

Opmerking

Door hun komvormige ligging, slechte doorlatendheid en
venige bovengrond, is het moeilijk deze gronden beter
geschikt te maken voor landbouwkundig gebruik.

- 16 -

Reeks; woeste en/of beboste gronden

0

Profielnumroer: I

Profielopbouw

Al zwartbruin
3*5% humus
10leem
20-

30
kO

50

60
70

Sltuatiesohets

Ä1+B bont
2,5$ humus
17$ leem
B3 bleekgeel
minder dan
18$ leem
zwak roestig

humus

keileem
grijs
zwak roestig

80 -

f

I

90«
100110 *
120

Kaarteenheid.' HJ+6
Grondwatertrap i —
G.H.W. 1+0 \ 60 cm
G.L.W. dieper dan 120 cm
Omschrijving : Middelhoge humuspodzolgrond met een dunne humeuze boven
laag in zwak lemig matig fijn zand, op 60 cm beneden
maaiveld overgaand in grijze roestige keileem.
Classificatie ; Bouw-graslandgrond, geschikt voor alle akkerbouwgewassen
van de zandgronden en matig geschikt voor blijvend gras
land (zomerdepressie).

- 17 Reeks % woeste en/of beboste gronden

10-

Proflelopbouw
veraard bruinzwart amorf
veen

Profielnummers II

Situatieschets

20-

30-

bruin zeggeveen

UOi

„ —greppel

50-

bos

60
70

verharde weg

90100110
120-

Kaarteenheid: vV
Grondwatertrap: -G.H.W. maaiveld
G.L.W. 30 à 1*0 cm
Omschrijving : Veengrond met een veenbovenlaag op zand beginnend dieper
dan 120 cm beneden maaiveld.
Classificatie : Niet geschikt voor akker- en weidebouw vanwege te hoge
grondwaterstanden en te geringe draagkracht van de boven
grond.
Bij, goede waterbeheersing: Graslandgrond, matig geschikt
voor blijvend grasland, ten gevolge van een te geringe
draagkracht van de bovengrond (vertrapping van de zode)
en om deze reden weinig geschild; voor akkerbouw.

- 18 Reeks: woeste en/of beboste gronden

Profielnummer: III

Profielopbouw

Situatieschets

A1+A2 zwartgrijs
humus
10
10$ leem

20

B2 donkerbruin
humus
T*> igp"
30
B3 geelbruin
minder dan 1$ humus
bO
7# leem

heide

50

60 C geel
70

minder dan 1# humus
7% leem

f

bw. J heide
f
!

80

4-

90
100
110

120
Kaarteenheid: H25
Orondwatertrap: —
G.H.W. dieper dan 120 cm
G.L.W. dieper dan 120 cm
Omschrijving : Hoge humuspodzolgrond met een dunne humeuze bovenlaag,
leemarm matig fijn zand.
Classificatie : Weinig geschikt voor akker- en weidebouw (te droog).

