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VOORWOORD.
Op verzoek van de opdrachtgever (Centrale Directie van de Cul
tuurtechnische Dienst te Utrecht) is van de oevergronden langs de Waal
in het ruilverkavelingsgebied Bommelerwaard-west een reeks van zgn.
standaardprofielen uitgezocht en beschreven.
Voor de werkwijze en weergave is overleg gepleegd met de pro
vinciale afdeling van de Cultuurtechnische Dienst te Arnhem, waarbij
tevens werd overeengekomen dat deze gegevens in een afzonderlijk rap
port zouden worden afgeleverd.
Het onderzoek werd uitgevoerd in 1963 door de afdeling Op
drachten van de Stichting voor Bodemkartering.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR,

(Ir. R.P.H.P. van der Schans).
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Schaal 1:50000

m e t plaatsaanduiding van een v i j f t a l profielplekken (z.g.n. reeks der beste en slechtste profielen)

- 5 1. INLEIDING.
Standaardprofielen worden uitgezocht en beschreven ten behoeve
van de schatting van de gronden bij een ruilverkaveling. Veelal vol
staat men met het opstellen van één reeks standaardprofielen per ruilverkavelingsgebied. In sommige gebieden worden de gronden in enkele
groepen opgedeeld en wordt voor elke bodemgroep een reeks opgesteld.
Een reeks omvat aan de ene kant het wat betreft landbouwkun
dige mogelijkheden beste profiel van het gebied (c.q. van een bodemgroep uit het gebied), aan de andere kant het slechtste profiel; er
tussenin worden een aantal profielen opgenomen met in grote lijnen
afnemende landbouwkundige mogelijkheden. De profielen zijn zo genum
merd dat het beste profiel het laagste nummer krijgt, het slechtste
het hoogste. De volgorde in nummering geeft zodoende tevens de globa
le volgorde van afnemende landbouwkundige geschiktheid.
Naarmate er binnen een gebied (c.q. een bodemgroep van het
gebied) meer variatie in bodemgesteldheid voorkomt, zal de reeks in
het algemeen méér profielen omvatten. Een profiel wordt echter slechts
dan in een reeks opgenomen als het een vertegenwoordiger is van een
profieltype dat over een behoorlijk grote oppervlakte voorkomt.
De landbouwkundige beoordeling van de standaardprofielen
vindt in eerste instantie plaats naar de bestaande toestand. Sommige
profielen worden bovendien naar hun verwachtingswaarde beoordeeld.
In het laatste geval is er sprake van mogelijkheden tot verbetering,
die betrekking hebben op de ontwatering en de profielopbouw. In de
tekst wordt de beoordeling dan steeds voorafgegaan door de zinsnede:
"Bij een goede waterbeheersing".
De plaatsen en nummers van de profielen zijn weergegeven op
afbeelding 1.

-1+ 2. OVERZICHT VAN DE STANDAARDPROFIELEN.
Profiel nr.

Symbool -van de
kaarteenheid

Omschrijving

1

M(z3)

zware zavelgrond met een matig
humusarme bovengrond

2

L2W

lichte kleigrond met een matig
humeuze bovengrond, die tussen
I4.O en 80 cm overgaat in matig
zware klei

3

M2W(o)

zware zavelgrond met een matig
humusarme bovengrond, die tus
sen lt-0 en 80 cm overgaat in
matig zware klei (met over
slaginvloed)

Ij.

M2Z

zware zavelgrond met een matig
humusarme bovengrond, die tus
sen lj.0 en 80 cm overgaat in
matig fijn tot matig grof zand

5

W2K

Matig zware kleigrond met een
humeuze bovengrond, die tussen
1^0 en 80 cm overgaat in zeer
zware klei

- 5 3. VERKLARING VAN ENKELE GEBRUIKTE TEKENS EN AFKORTINGEN OP DB SITUATIE
SCHETSEN EN IN DE BESCHRIJVINGEN.
G.H.W.

Geschatte gemiddeld hoogste grondwaterstand in cm beneden
maaiveld

G.L.W.

Geschatte gemiddeld laagste grondwaterstand in om beneden
maaiveld

•

Weg
Perceelssloot

2.

Plaats met nummer van het profiel

12

Afstand in meters uit perceelsgrenzen (sloten, etc.)

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

-6 Ij.. SCHEMATISCHE WEERGAVE, SITUATIESCHETS EN BESCHRIJVING VAN DE
STANDAARDPROFIELEN.

- 7 Profielnummer: 1
Profielopbouw
donker grijsbruin, kalkrijk
zeer
fijnzandig
102,5/J humus; 20$ lutum

Situatieschets

20

lichtbruin, kalkrijk
zeer fijnzandig
30- 20<fo lutum
met weinig roest
ho-

50

bruingrijs, kalkrijk
zeer fijnzandig
6oH 22# lutum
met matig veel roest
70
bruingrijs, kalkrijk
zeer fijnzandig
8020$ lutum
met weinig roest
90100110

bruingrijs, kalkrijk, matig
fijn tot zeer fijn zand
120 '(°J> lutum met weinig roest
Kaarteenheid: M met toevoeging z3
Grondwatertrap: V
G.H.W. 0-40 cm
G.L.W. >120 cm
Omschrijving

Lichte, matig humusarme, kalkrijke, zeer fijnzandige zware
zavelgrond.

Classificatie î Geschikt voor akkerbouw en grasland, geschikt voor Bommeler
waardse glascultuur en aardbeien, matig geschikt voor fruit
teelt.
Bij een goede waterbeheersing geschikt voor fruitteelt.
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Profielnummers 2
Profielopbouw
donker grijsbruin,kalkrijk
3$
humus, 28% lutum
10Situatieschets

20-

grijsbruin, kalkrijk
yyfo lutum
50- met roest
ko-

50-j grijs, kalkhoudend
\Qffo lutum
met weinig roest

60

bruingrijs, kalkrijk
385? lutum
70-i
met roest
80-

licht bruingrijs
kalkhoudend
90lutum
met roest
100110120-

Kaarteenheid; L2W
Grondwatertrap: V
G.H.W. 0-1^0 cm
G.L.W. >120 cm
Omschrijving

Lichte kleigrond, tussen I4.O en 80 cm overgaand in matig
zware klei

Classificatie

Geschikt voor grasland; vrij regelmatige grasgroei.
Voor akker- en tuinbouw matig geschikt; voor de aardbeien
teelt wel geschikt.
Bij een goede waterbeheersing geschikt voor alle tuinbouwgewassen en fruitteelt.

- 9 Profielnummer: 5
Profielopbouw
bruingrijs, kalkrijk
zeer fijn- tot matig fijnzandig
2,5$ humus, 23$ lutum
(overslag)
grijsbruin, kalkrijk
matig fijnzandig
20$ lutum
met weinig roest
(overslag)
grijs, kalkhoudend
43$ lutum
met weinig roest
70-

A

Situatieschets

bruingrijs, kalkrijk
37$ lutum
met matig veel roest

RFTHTTYF
Kaarteenheid: M2W met toevoeging o
Grondwatertrap: V
G.E.W. O-l+O cm
G.L.W. >120 cm
Omschrijving : Zware zavelgrond tussen ïj.0 en 80
zware klei (met overslaginvloed)

cm

overgaand in matig

Classificatie : Geschikt voor grasland, matig geschikt voor akkerbouw en
glascultuur, geschikt voor aardbeien, weinig geschikt
voor fruitteelt.
Bij een goede waterbeheersing matig geschikt voor fruit
teelt, overigens geschikt voor akkerbouw en tuinbouwgewas
sen.
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Proflelnummer: U
Profielopbouw
10-

grijsbruin, kalkrijk
zeer fijn- tot matig fijnzandig
2,5# humus, 1S$ lutum

Situatieschets

20-

bruingrijs, kalkrijk,
matig fijn- tot zeer fijnzandig
1*020% lutum
met weinig roest
5030-

bruingrijs, kalkhoudend
matig fijn- tot matig grofzandig
70lutum
met veel roest
60-

80-

90grijs, kalkhoudend
matig grof zand
100\$> lutum
met weinig roest
110-

120-

Kaarteenheid: M2Z
Grondwatertrap; V
G.H.W. 0-1*0 cm
G.L.W. >120 cm
Omschrijving

Zware zavelgrond tussen 1*0 en 80 cm overgaand in matig
fijn tot matig grof zand

Classificatie

Geschikt voor akkerbouw en grasland dooh in droge perioden
met zomerdepressie. Geschikt voor de Bommelerwaardse glas
cultuur en aardbeien, matig geschikt voor fruitteelt.

- n -

Profielnummert 5
O-

Froflelopbouw

bruingrijs, kalkarm
Wo
humus, 2*0tfo lutum
1020-

grijs, kalkarm
k5% lutum
met matig veel roest

50.

grijs, kalkarm
lutum
401 weinig roest
50-

grijs, kalkarm
55$ lutum
60- met veel roest
708C

blauwgrijs, kalkarm
lOfo lutum
met weinig roest

grijsblauw, kalkarm
80^ lutum
90* gereduceerd
100110-

120-

Kaarteenheid: W2K
Grondwatertrap: lila
G.H.W. 0-20 cm
G.L.W. 80-120 cm
Omschrijving : Matig zware klei, tussen ïj.0 en 80 cm overgaand in zeer
zware klei.
Classificatie : Matig geschikt voor grasland, in het voorjaar laat en
onder natte weersomstandigheden aan vertrapping onder
hevig. Ongeschikt voor akkerbouw.
Voor tuinbouwkundige doeleinden weinig geschikt.

