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VOORWOORD.
Op verzoek van de opdrachtgever (Centrale Directie van de
Cultuurtechnische Dienst te Utrecht) is van het rapport no. 5Ö0:
"De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Astense Aa",
hoofdstuk 10 betreffende "de standaardprofielen" als afzonderlijk
rapport in 'een aantal extra exemplaren verstrekt ten behoeve van
de voorbereiding van de schattingen der gronden.
Om deze reden is de nummering van hoofdstuk, bladzijden
en afbeelding gelijk aan die in het bovengenoemde rapport no.5Ö0.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR VAN DE
STICHTING VOOR BODEMKARTERING,

(Ir. R.P.H.P. van der Schans),
''/HET HOOED VAN DE PROVINCIALE
/ AFDELING NCORDBRABANT,

(Dr.Ir. D. van Diepen)
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10. DE STAHDAARDPROPIELEN.
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
orrierzoek 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 13 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 taet korte omschrijving.
Reeks : ^ultuur^onien^
Profie'lno.
1

Bodemtype Geschiktheids
klasse
En33
BG1

2

Hn33

BG2

3

H33

BC&

4

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 bouwlandgrord) 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

Bodemtype Geschiktheids
klasse
H33
B3

8

En33

Gl

9

vHnl+3

G3

10

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
ir. zw-Jc tot sterk lemig zeer fijn
zand.
Middelhoge, humusarme, roestarme
zandgrond in zwak lemig zeer fijn
zmd.

Reeks : woes_te_erv/of_beboste__gronien.
Profielno,
I

Bodemtype Geschiktheidsklasse
Gnk3
G2

II

SV2

02

III

Still.

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
40 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
+-+-+-+-+-

andere perceelsscheidingen
plaats van het standaardprofiel

3

afstand in meters uit perceelsscheiding

bw.

bouwland

gr.

grasland

t.

tuin(grord)

b.

woeste of beboste grond

G.H.W.

gemiddeld hoogste grondwaterstand in cm

maaiveld

G.L.W.

gemiddeld laagste grondwaterstand in cm

maaiveld
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10.1). Schematische weergave, situatieschets en beschrijving van de
standaardprofielen.

-

Reeks: Cultui^gronderu

U8

-

Proflelnuramer: 1 (beste profiel in de
cultuurgronden)

Profielopbouw
10

i

bruinzwart
k,5% humus
16# leem

Situatieschets

20
30
grijsbruinzwart (roestig)
to • 3*5# humus
17# leem

Someren
— *•

50

60

donkergrijs (roestig)
humus
25# leem

Asten
-• '' / '' V
'*'/1V

A

V
ƒ
t

7777/160

70
bruinzwart

80 • veraard veen
Ingang jy
warenhuis

90
bruin
100 • broekveen

3 m oostelijk van
ingang warenhuis

110
120
Bodemtype: En33
Grondwatertrap: Ulb
G.H.W. 20 - ^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

- k9 Reeksi Cultuurgronden^

O

Profielnummer: 2

Profielcpbouw

bruinzwart
10- 3>5% humus
12^ leem
20
30-

ko

bruin
1,% humus
\6fo lecm

Situatieschets

grijsgeelbruin
50- + Y/o huraus
leem

Diesdonk
<r- - -- ....

Oramel ^

60
7030
grijs
90 minder dan \% humus
\k% leem
100'

110-

120
Bodemtype : Hn33
Grondwatertrap: Vb
G.H.W. 20 - 40 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 Reeto : Cultuurgronden.

Profielnummer: 3

Profielopbouw
10-1

20

grijszwart
k% humus
12$ leem

3cH bruin
2$ humus
i leem
ko
bruingeelgrijs , +
1k% leem
~
5060-

Situatieschets

humus

geelgrijs
minder dan \% humus
\k% leem

70-

8a grijs

minder 'dan 1$ humus
1l+$ leem

90100

11a
120*"

Bodemtype ; H32
Grondwatertrap: Vla
G.H.W. kO - 60 cm
G.L.W.
>120 cm
Geschiktheidsklasseî BG^
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 -

Reeks : Cultuurgronden^

010-

Profieliiummer: 1».

Proflelopbouw
bruinzwart
humus
leem

20-

30
zwartbruin
^0- 3*5# humus
leem
50.

Situatieschets

—— -

bruin
j. 1,5$ humus
26% leem
bruingeel
minder dan 1 % humus
>• 2\% leem

L

loa

geelgrijs
minder dan
110- 20$ leem

humus

120*
Bodemtype t E33
Grondwatertrap: VIb
G.H.W. 60 - 80 cm
O.L.W.
>120 cm
Geschiktheidsklasso: BI
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 î Cultuurgronden.

Profielnummer : 5

Profielopbouw

10
20

bruinzwart
5$ humus
12$ leera

3 0 zwartbruin
3$ humus
1*0 12$ leem

Situatieschets

50

Asten

bruin
ÓO 2^5$ humus
10$ leem
70

bw

loi
//>" »10

Voordeldonk

CQ N

•4 p w? O :
m (3
<i Pu
3 l-»
(_i ja
H-P:
p H- £3 ff
otj cf
3
W}
p'pb
I

80 grijszwart

O

c

3$ humus
90 10$ leem

PL.

Bodenrtype ; E33
Grondwatertrap: VII
• G.H.W. > 80 cm
G.L.W. >120 cm
Geschikthoidsklasse:

B2

Omschrijving ;

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

Classificatie ;

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

- 53 Reeks : Cultuurgrorôe^

Profielnummer : 6

Eodemtype : H33
Grondwatertrap : VIb
. G.H.W. 60 - 80 cm
G.L.W.
>120 cm
Geschiktheidsklasse : B2 '
Omschrijving:

' Middelhoge dun humeuze humuspodzolgrond in zwak
lemig zeer fijn zand

Classificatie :

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

-

5b

Reeks : Cultuurgronden.

0
10-

-

Profielnummer : 7

Profielopbouw
Situatieschets
grijszwart
3,5/6 humus
13$ leem

i!

20-

30 - donkerbruin,
2$ humus
15% leem
1*0
geelbruin
V/o humus
50 15$ leem

bw

!"

woeste grond 18.,

60-

grijsgeel
minder dan
70- 1 hc/o leem

humus

elektr.palen

8oSO i geelgrijs
minder dan 1% humus
100 Ikfo leem
110-

120- -

Bodemtype : H33
Grondwatertrap: VII
• G.H.W. > 80 cm
G.L.W. >120 cm
Geschiktheidsklasse : B3
Omschrijving:

Hoge dun humeuze humuspodzolgrond in zwak lemig
zeer fijn zand

Classificatie î

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

- 55 Reeks: Cultuurgronden^

Profielnummer: 8

Bodemtype : En33
Grondwater'trap: lila
G.H.W. 0 - 20 cm
G.L.W. 80 - 120 cm
Geschlktheidsklasse: G1
Omschrijving;!
Classificatie ;

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

Profielopbouw
zwart
sterk venige bovengrond
20

/

I
I

bruin
meerbodemlaag

H
j

4
i
m 16,«-.
Pi
I
-i
+
5oigr
+

30 •

bruin
2$
humus
1+0 ..
13fS leem
50 • bruingeel
minder dan Yfo humus
15/2 leem

Asten

I!
gr

i- 20

Meyel

60 -

1
S>
0
pi
•n

iets bruingrijs
minder dan I/o humus
Vl% leem
grijs
minder dan
17% leera

M

<

humus

<t>
oa

groengrijs
minder dan 1$ humus
Yl% leem

Bodemtype : vHrJ+3
Grondwatertrap: Ilia
G.H.Vf. 0 - 20 cm
G.L.W. 80 - 120 cm
Geschiktheldsklasse; G3
Omschrijving :
Classificatie :

' Zeer lage venige humuspodzolgrond in zwak tot
sterk lemig zeer fijn zand
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 : Cultuurgronden^

Profielnummer : 10 (slechtste profiel in
de cultuurgronden)

Profielopbouw
lichtbruin
1 0 1,5% humus
12£ leem
20
Situatieschets
30] geelgrijs
minder dan 1$ humus
12$ loern
\
50 grijs
minder dan 1$ humus
16$ leem
6ogrijsgeel tot bleekgrijs
70 minder dan 1$ humus
7% leem
80
90 bleekgrijs
minder dan 1% humus
100 12$ leem

b

&
V vï*
30

T

110

120

Bodemtype : AZ33
Grondv/ate rtrap : Vla
G.K.W. kO ~ 60 cm
G.L.W.
>120 cm
Geschiktheidsklasse : 01
Omschrijving?

Middelhoge humusarme roestarme zandgrond in zwak
lemig zeer fijn zand

• Classificatie :

Overwegend weinig geschikt voor akker- en weidebouw, te droog.

- 58 Reeks : Woeste en/of beboste gronden

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

Profielopbouw
bLi'uoJLüfciittgggzwartbruin
c
10 7% humus, 35$ leem

Situatieschets

bruingrijs (roestig)
20-J +1,5% humus

35$ leem

^4

50
grijs (roestig)
hoi minder dan 1# humus
kO$> leem

b

^

50

60
grijs (roestig)
70 minder dan 1$ humus
leem

b

80

b

90 grijs (wortelresien)
minder dan Y/o humus
100 10$u leem

'8«
8

«

110

er

;
/
\

120
Astense Aa

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

' Zeer lage dun humeuze roestige zandgrond (gleygrond) in zeer sterk tot zwak lemig zeer fijn zand
Geschikt voor blijvend grasland, iets te nat in
voor- en najaar

- 59 Reeks: Woeste_ery/of_beboste_groMeru

Profielnummer ; II

Profielopbouw
verwerkt oud mosveen

10-

20

Situatieschets
Kanaal van, Deurne

301
1+0

50

oud mosveen

60-

70
30

gliedelaag
;rijszwart
'7,humus
•% leem

bruin
90- 1,5% humus
16% leem
100 - bruingeel
+ 1$> humus
110- 1 o'yó leem
120

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

0 - 20 cm
> 120 cm

Geschiktheidsklasse: 02
Omschrijving :

Hoogveengrond met een veenbovengrond en een zandondergrond 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

z«r.rtKrijs

51g

geelgrijs
minder dan Y/ó humus
&fo leem

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

Situatieschets

301+0

gr

50-

/ÈOL
;^'\S

6o-

bw

Ommel

70
Diesdonk

8o90100110-

120-

Bodemtype : Stll+
Grondwatertrap t VII
• G.H.W. > 80 cm
Q.L.W. >120 cm
Geschiktheidsklasse : 01
Omschrijving :

Hoge hurausarme stuifzandgrond in leemarm zeer
fijn tot matig fijn zand

Classificatie :

Overwegend weinig geschikt voor akker- en weidebouw. Te droog

