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- 5 VOORWOORD
Het bodemkundig onderzoek in het toekomstige ruilverkavelingsgebied Bave1-Rijensbroek werd, in opdracht van de Centrale Direc
tie van de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht, uitgevoerd door
de afdeling Opdrachten van de Stichting voor Bodemkartering
(Ir. G.J.W. Westerveld).
Het veldwerk werd verricht door W.B. Kleinsman, G. Rutten en
J.M.J. Dekkers, waarbij medewerking werd verkregen van H.L. Kan
ters (rayon Zuid van de Stichting voor Bodemkartering).
Het rapport werd samengesteld door G. Rutten en W.B. Kleinsman.
Leiding en coördinatie van dit onderzoek berustte bij B.H. Steeghs
(afdeling Opdrachten).

DE ADJUNCT-DIRECTEUR,

Ir. R.P.H.P. van der Schans.
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GLOSSARIUM
a.

Algemeen
Bovenlaag
Bovengrond
Mineraal materiaal
Moerig materiaal
Mu
Mediaan (M50)
Textuur
Gleyverschijnselen

Grondwatertrap (Gt)

Hoogteligging

b.

: bovenste horizont van het profiel met
meestal een relatief hoog gehalte aan
organische stof.
: bovenste 5 à 30 cm van het profiel
(o.a. de bouwvoor).
; grond met een organische-stofgehalte
van ten hoogste 15 $ ')»
: grond, waarvan het organische-stofgehalte hoger is dan 15 $ ')•
: micron = 0,001 mm.
: korrelgrootte waarboven en waarbeneden
de helft (in gewichtshoeveelheid) van
de zandfractie (50-2000 mu) ligt.
: granulometrische (mechanische) samen
stelling van de grond.
: de in een bodemprofiel voorkomende
roestverschijnselen, al dan niet in
combinatie met reductieverschijnselen.
Het ontstaan ervan is een gevolg van
de ter plaatse optredende afwisseling
in oxyderende en reducerende omstandig
heden.
: klas.se van grondwatertrappenindeling.
Dit is een indeling, die gebruikt
wordt om de van plaats tot plaats op
tredende verschillen in het gemiddelde
grondwaterstandsverloop aan te geven.
: gebruikt in de bodemkunde heeft deze
term geen betrekking op de topografische
hoogteligging van de grond, maar op de
ligging van het maaiveld t.o.v. het
grondwater.

Horizontbenaming
Hoofdhorizonten
A1-horizont

A2-horizont

B-horizont

B2-horizont

: bovenste meer of minder donker gekleurde
horizont van het bodemprofiel, waarin
het uitgangsmateriaal na de afzetting
is verrijkt met organische stof, of waarin
de organische stof na de afzetting door
biologische processen is omgezet.
: een minerale horizont, die lichter van
kleur en lager in humusgehalte is dan
de boven- en onderliggende horizont.
Deze hoofdhorizont is door verticale
uitspoeling verarmd.
: minerale of moerige horizont, waarin inspoeling van bovenaf heeft plaatsgevonden
(humus of lutum, al of niet te zamen met
sesquioxiden).
: B-horizont met maximale inspoeling

i
') bij kleigronden 15 à. J0

afhankelijk van het lutumgehalte
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B3-horizont
C-horizont
D-horizont

G-horizont

AC-horizont
BC-horizont
Lettertoevoegingen:
P

an

'onderste deel van de B-horizont,
minerale of moerige horizont, die weinig
of niet is veranderd door de bodemvorming,
een minerale of moerige horizont, die
weinig of niet is veranderd door de bodem
vorming en afwijkt van het erboven liggende
moedermateriaal, bijv. een veenlaag in een
kleiprofiel.
een minerale of moerige horizont, die ge
heel of vrijwel geheel gereduceerd is en
na oxydatie aanzienlijk van kleur ver
andert. Tevens moet deze horizont aan de
eisen van de C-horizont voldoen,
overgang van A- naar C- met evenveel Aals C-kenmerken.
overgang van B- naar C- met evenveel
B- als C-kenmerken.
een door de mens bewerkte (p=ploegen) hori
zont, zoals de bouwvoor (Ap). Diep verwerkte
profielen kunnen bijv. als volgt worden
aangeduid (A1+B+C)p.
een toevoeging, die aangeeft dat een hori
zont (gedeeltelijk) bestaat uit van elders
toegevoerd materiaal (bijv. door plaggenbemesting of bezanding).
deze toevoeging geeft aan dat de desbe
treffende horizont na de bodemvorming met
een sediment (podzolgrond met kleidek) of
met een Aan bedekt is geraakt,
lettertoevoeging, die bij elke horizont
gebruikt kan worden en die roestvlekken
aangeeft.

Behalve door bovenstaande toevoegingen kunnen de bodemhorizonten ook
worden onderverdeeld door achtertoevoeging van cijfers bijv. Aan! en
Aan2 of Dl en D2.
c. Korte definities van een aantal indelingscriteria
Minerale gronden
Moerige bovengrond
Moerige tussenlaag
Moderpodzol-B
Dikke Al
Dunne A1

: gronden, die tussen 0 en 80 voor meer
dan de helft uit mineraal materiaal be
staan.
: bovengrond, bestaande uit moerig materiaal.
: laag, bestaande uit moerig materiaal, die
ondieper dan bo cm begint en 15 à ^0 cm
dik is.
: B-horizont, waarin de humus overwegend
als moder wordt aangetroffen.
: een niet-vergraven Al-horizont, die dikker
dan 50 cm is.
: een niet-vergraven A1-horizont, die dunner
is dan 30 cm, of een vergraven Ap-horizont
ongeacht de dikte.

- 8 Humuspodzol-B
Duidelijke podzol-B
Minerale eerdlaag
Met/zonder ijzerhuidjes

Zonder roest

Dunne eerdlaag

Matig dikke eerdlaag
Met roest
Roest- of reductievlekken
Moerige eerdlaag

: B-horizont, waarin overwegend amorfe
humus voorkomt.
: B-horizont, die aan bepaalde eisen
o.a. wat kleur en dikte betreft,
voldoet.
: een niet-moerige, duidelijke A1-hori
zont van minstens 15 cm dikte,
: het aanwezig zijn/ontbreken van ijzer
huidjes rond de zandkorrels, bij de
podzolen onmiddelijk onder de B2-horizont, bij de eerdgronden en de vaaggronden bovenin de C-horizont.
: a. geen roest of
b. roest dieper dan 35 cm beginnend,
of
c. roest <35 cm en onderbroken over
meer dan 30 cm.
: een moerige of minerale eerdlaag van
15-30 cm dikte (een bovenlaag dunner
dan 15 cm is per definitie geen eerd
laag).
: een moerige of minerale eerdlaag van
30-50 cm dikte.
: roest beginnend binnen 35 cm, hoogstens
onderbroken over 30 cm en doorlopend
tot 120 cm of tot G-horizont.
: door aanwezigheid van bepaalde ijzer
verbindingen bruinrood of neutraal-grijs
gekleurde vlekken in de grond.
: een moerige A1-horizont dikker dan 15 cm,
waarin hoogstens 10 à 15 volumeprocenten
uit planteresten bestaan met een herken
bare weefselopbouw.

d. Bestanddelen van de grond
Lutumfractie
Slibfractie
Siltfractie
Leemfractie
Zandfraetie
Grindfractie
Klei
Leem
Zand

:
:
:
:
:
:
:

minerale delen < 2 mu.
minerale delen < 16 mu.
minerale delen > 2 mu en < 50 mu.
minerale delen < 50 mu.
minerale delen > 50 mu en < 2000 mu.
minerale delen > 2000 mu.
mineraal materiaal, dat minstens 8 %
lutumfractie bevat.
: mineraal materiaal, dat minstens 50 %
leemfractie bevat.
: mineraal materiaal, dat minder dan 8 %
lutumfractie en minstens 50 % zandfraetie
bevat.
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Indeling naar leemgehalte voor zand en eolische
zwaardere afzettingen.
% leem
0
10
17,5
32,5
50
85

-

10
17,5
32,5
50
85
100

naam

samenvattende namen

leemarm zand
zwak lemig zand
sterk lemig zand
zeer sterk lemig zand
zandige leem
siltige leem

)

)

) lemig

)

j

zand

)
)

zand

)
leem

Indeling naar de mediaan van de zandfractie (M50).

50
105
150
210
k20

M50 tussen

naam

samenvattende namen

en 105 mu
en 150 mu
en 210 mu
en k-20 mu
en 2000 mu

uiterst fijn zand
zeer fijn zand
matig fijn zand
matig grof zand
zeer grof zand

)
)
)

fijn zand

)
)

grof zand

f. Organische stofklassen
Indeling naar het humusgehalte voor lutumarme gronden
% humus

0
2,5
2,5 5
5
8
8 - 1 5
15
- 22,5
22,5 - 35
35
- 100

naam

samenvattende namen

humusarm zand
matig humeus zand)jlumeus
zeer humeus zand )
humusrijk zand
venig zand
zandig veen
veen

)
)

mineraal

)

)

)
)

)

moerig

g. y®rklaring_van_de namen_waarmee de onderscheiden bodemeenheden zijn
aangeduid
Deze namen zijn ontleend aan het systeem voor bodemclassificatie.
Hierin heeft men bij de naamgeving vaak gebruik gemaakt van toponiemen,
die voorkomen in gebieden waar ook de benoemde gronden het meest worden
aangetroffen. Ook heeft men wel nieuwe namen bedacht, zo mogelijk toch
iets zeggend over de aard of de ligging van de desbetreffende gronden.
Broek

Beek

: (in broekeerdgr.)
bosnaam: laag moerasbos, kreupelhout. De
broekeerdgronden komen zowel op de "klei"
als op het "zand" voor. Daarom is een naam
gekozen, die zowel op lage plaatsen slaat
als overal voorkomt.
'• (in beekeerdgronden)
deze naam is gekozen, omdat de bewuste
gronden veel langs beken voorkomen.

(in eerdgronden)
een oude spelling en gewestelijke uitspraak
van het woord "aarde" is gekozen om donkere
en goed veraarde bovengronden te benoemen»,
(in enkeerdgronden)
de met "enk" benoemde zandgronden zijn ont
staan door eeuwenlang bodemgebruik als
bouwland.
(in gooreerdgronden)
goor: laag gelegen land, moeras. Slaat meer
op staand, dan op stromend water en is als
zodanig typerend voor deze gronden,
(in laarpodzolgronden)
bosnaam (open plek in bos). Een ontginningsnaam uit de Middeleeuwen, waarschijnlijk
iets Jonger dan loo.
(in loopodzolgronden)
bosnaam (open plek in bos), een ontginningsnaam uit de vroege Middeleeuwen,
(in madeveengronden)
dit woord hangt evenals de woorden miede,
mede etc. samen met het werkwoord maaien
hooiland).
in meerveengronden)
heeft o.a. betrekking op voormalig water,
waar thans de hiermee aangeduide profielen
veelal voorkomen.
(in vaaggronden)
onduidelijk, niet scherp omlijmd. Wordt
gebruikt voor gronden met de minst duidelijke
horizonten.
(in veldpodzolgronden)
veldnamen worden ten noorden van de grote
rivieren aangetroffen op (meestal lage)
heidevelden buiten de oude ontginningen,
(in het zuiden komt deze naam voor op oude
bouwlanden en is daar dus onjuist voor deze
gronden.)
(in vlakvaaggronden)
vlak (vlaak, vlake) = zandplaat.
(in vlierveengronden)
komt van vlieder of vledder en is een toponiem
dat slaat op moerassig grasland.
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SAMENVATTING (bijlage 1 . Bod.emkund.ig-landschappelijke overzichtskaart,
schaal 1 : 50 000)
In het onderzochte gebied komen drie hoofdklassen van gronden voor,
namelijk zandgronden (7088 ha =25,4 $>), moerige gronden (273 ha = 3*5 %)
en veengronden (67ha = 0,9 %)•
De oppervlakte veengronden is slechts gering; op de bodemkundiglandschappelijke overzichtskaart zijn ze samengenomen met en ook aange
duid als moerige gronden.

Zandgronden. Deze beslaan verreweg het grootste deel van het gebied.
Om enig inzicht te hebben in de afzetting van de zandgronden moeten we
het gebied door een denkbeeldige lijn, Dongen-Rijen-Gilze, in tweeën
verdelen. Ten oosten van deze lijn is in de Mindel- en Rissijstijd veel
fluviatiel hoogterraszand afgezet. Dit vrij grove materiaal, dat tot de
zone van Sterksel behoort, komt hier aan de oppervlakte of is met een
betrekkelijk dunne laag fijner zand (dekzand) bedekt. Ten westen van de
genoemde lijn bestaat het materiaal uit een dikke laag in de Würmijstijd afgezet dekzand.
Met uitzondering van het vlakke Rijensbroek is het reliëf van het
zandgebied zwak golvend.
Op de bodemkundig-landschappelijke overzichtskaart, schaal 1 :
50 000, zijn de zandgronden onderverdeeld in: eerdgronden, ontginningsgronden en stuifzandgronden.
De £erdgronden zijn gekenmerkt door een duidelijke donkere boven
grond van wisselende dikte. De dikste eerdgronden zijn de enkeerdgronden
(1644 ha = 21,8 %). Grote oppervlakten van deze gronden komen voor rond
om de dorpen Bavel, Gilze en Molenschot. Het zijn de oudste cultuurgron
den, die door eeuwenlange bemesting en bewerking een humushoudende bo
venlaag van meer dan 50 cm dikte hebben gekregen. Een groot aantal van
deze gronden ligt vrij hoog en is dan alleen geschikt voor zandbouwlandgewassen. Waar ze wat lager liggen zijn ze meestal zowel voor bouwland
als voor grasland geschikt.
De be^kœrdgrcinden (1229 ha t= 16,3 %) hebben een humeuze, grijs
zwarte bovengrond, die in dikte varieert van 15-50 cm. Het zijn gronden
met duidelijke grondwaterkenmerken (roest). Ten westen van Gilze liggen
deze gronden in grote aaneengesloten oppervlakten met veelal binnnn 1,20
cm zware klei in de ondergrond. In het Rijensbroek bestaan de beekeerdgronden uit smalle langgerekte laagten met grof zand en/of grind in de
ondergrond. De ligging van deze gronden is laag tot zeer laag, waardoor
ze in hoofdzaak alleen geschikt zijn voor grasland.
De £ntgj^nning£grond£n_beslaan met 4-908 ha = 55.>2$ een zeer groot
deel van het gebied. Het zijn voornamelijk gronden waarin een duidelijke,
bruine B-horizont ontwikkeld is (humuspodzolgronden). De ontginningsgronden komen zewel laag en zeer laag als hoog en middelhoog voor. Naar tex
tuur is nog onderscheid gemaakt in matig fijn en matig grof zand. De mid
delhoog (GHG tussen 40 en 80 er:)plegen, fljrzandige graden zijn veelal geschikt
voor
de zandbouwlandgewassen. De grofzandige gronden zijn minder ge
schikt omdat door een geringe capillaire opstijging vanuit het grondwa
ter de vochtvoorzlening grotendeels op de regenval is aangewezen.
De lager gelegen ontginningsgronden (GHG ondieper dan 40 cm) zijn
geschikt voor weidebouw. Ten zuiden van het dorp Dongen komen enkele
hectaren £tuifzandgrorai£n_voor. Deze door recente verstuivingen ontsta
ne gronden worden gekenmerkt door het ontbreken van duidelijke bodemhori
zonten. Het zijn hoog gelegen gronden die ongeschikt zijn voor landbouw
doeleinden.

- 12 Moerige gronden (340 ha = if-,ij- %). Zoals reeds vermeld zijn hiermee be
halve de moerige gronden ook de veengronden aangegeven. Ze komen voor
in een smalle} langgerekte strook langs de "D.onge" en de "Eerste Lei".
Het zijn zeer laag gelegen gronden die alleen geschikt zijn voor gras
land.
In het bovenstaande zijn de gronden veelal met samenvattende namen
aangeduid in verband met het zeer globale karakter van de bodemkundiglandschappelijke overzichtskaart. Op bijlage 2 bij dit rapport zijn in
totaal 26 kaarteenheden onderscheiden en zijn de meeste gronden anders
benoemd. Bijlage 3 geeft de diepteligging van het grondwater weer, uit
gedrukt in een negental grondwatertrappen, terwijl bijlage U inzicht
geeft in de bodemgeschiktheid voor akker- en weidebouw bij optimale
ontwatering.
Deze geschiktheid is evenals de geschiktheid bij huidige ontwate
ring ook weergegeven in een tabel (de afbeeldingen 10 en 11).

Afb.1 Situotiekoort met de plootsen von d© Qrondmonstsrs

Schaal V. 50.000

- 13 1. INLEIDING
1.1 Algemeen
De aan het bodemkundig onderzoek in dit gebied te stellen eisen
vierden in nauw overleg met de afdeling Onderzoek van de Cultuurtech
nische Dienst in Tilburg opgesteld. Met de medewerkers van deze afde
ling vond ook tijdens het onderzoek regelmatig overleg plaats.
De Stichting voor Bodemkartering is erkentelijk voor de medewer
king en hulp van diverse zijden ondervonden. Ook de landbouwers en
overige bodemgebruikers binnen het onderzochte gebied komt veel dank
toe voor de verleende toestemming tot het betreden der percelen en het
verstrekken van waardevolle gegevens en inlichtingen.
1.2. Het onderzochte gebied (afb. 1)
Dit omvat gedeelten van de gemeenten Gilze en Rijen, Nieuw Girmiken,
Tilburg, Oosterhout, Dongen en Alphen. De belangrijkste woonkernen zijn:
Gilze, Rijen, Bavel en Molenschot.
De gekarteerde oppervlakte bedraagt 7 595 ha. Het gebied komt voor
op de bladen '+'+D, >+'+G, 50B en 50E van de topografische kaart van
Nederland, schaal 1 : 25 000.
1 .3 Opname en gebruikte gegevens
Het veldwerk vond plaats in de periode aug. - dec. '66.
De basiskaart, schaal 1 : 10 000 voor de veldopname werd, evenals de
basis voor de definitieve kaarten, schaal 1 : 25 000 beschikbaar
gesteld door de opdrachtgever.
De gemiddelde boringsdichtheid bedroeg 1 boring tot een diepte
van 1 .20 m per 2 à '+ hectaren.
Ten behoeve van de schattingen van textuur, humus en kalkgehalte
en als documentatie bij de onderscheiden kaarteenheden werden enkele
profielen bemonsterd. Deze grondmonsters zijn geanalyseerd op het
Laboratorium van de Stichting Nederlands Kalkbureau in De Bilt.
Van het Archief van Grondwaterstanden TNO in Den Haag, werden de
binnen het gebied en naaste omgeving gemeten grondwaterstanden verkregen
en verwerkt. Deze gegevens, aangevuld door tijdens het onderzoek gemeten
waterstanden, zijn gebruikt voor de vaststelling van de diepteligging
van het grondwater.
1 .'+ Doel van het onderzoek, vervaardigde kaarten en opzet rapport.
Het bodemkundig onderzoek in dit gebied was in de eerste plaats
bedoeld als een inventarisatie van de bodemgesteldheid. Deze is voor
zover de gebruikte boringsdichtheid en kaartschaal dit mogelijk
maakten weergegeven op de gedetailleerde bodemkundige overzichtskaart,
schaal 1 : 25 000 (bijl. 2) en beschreven in dit rapport. Daarnaast
zijn de, uit landbouwkundig en cultuurtechnisch oogpunt zeer belangrijke
gegevens omtrent de diepteligging van het grondwater op de grondwatertrappenkaart (bijl. 3) vastgelegd.
De globale bodemgeschiktheidskaart voor Akker- en Weidebouw,
schaal 1 : 25 000 (bijl. If-) geeft de gebruiksmogelijkheden van de
gronden weer bij optimale ontwatering. Deze geschiktheidskaart berust
op interpretatie van de gegevens, vastgelegd op de bodemkaart en de
grondwatertrappenkaart; de grenzen zijn daarvan overgenomen.
Een globaal overzicht van de opbouw van het gebied, de verbreiding
der gronden enz. geeft de bodemkundige- landschappelijke overzichts
kaart schaal 1 : 50 000. Deze overzichtskaart is afgeleid van de bodemkaart door verkleining en vereenvoudiging.
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Drie-dimensionale doorsnede van de bodem in een gedeelte van het
gebied en een schematische voorstelling van de daarbij betrokken
bodemeenheden

- 11+ De kenmerken en eigenschappen van de eenheden, die op de ver
schillende kaartbijlagen voorkomen, zijn beschreven en gedocumen
teerd in dit rapport. De legenda's op de kaarten geven slechts
een globale karakteristiek. Het verdient aanbeveling rapport en
kaarten gezamenlijk te raadplegen.
In verband met de aard van het onderzoek, de daaraan gestelde
eisen en het aantal der kaarten is het rapport omvangrijk. Getracht
is de opzet systematisch te maken en door de opname van een glossarium
de noodzakelijke (bodem) technische terminologie te verklaren.
De samenvatting is speciaal opgenomen voor de lezer, die aan
summiere informaties voldoende heeft.
De hoofdstukken 5"t/m 1> waarin de verschillende kaarten worden
beschreven, vormen het belangrijkste deel van het rapport. Hoofdstuk 2
geeft de fysiografische beschrijving van het gebied, terwijl in de
hoofdstukken 3 en '-t- de belangrijkste bodemvormende processen, inde
lingscriteria en legenda-opzet voor de bodemkaart en de grondwatertrappenkaart zijn behandeld.
1.5 Bodem en bodemkaart
De bodemkaart geeft in een plat vlak (twee dimensionaal) een
vereenvoudigd en geordend beeld van de (drie dimensionale) bodemeen
heden, zoals die in werkelijkheid in het terrein tot een diepte van
1,20 m beneden maaiveld worden aangetroffen (afb. 2).
Deze bodemeenheden worden op grond van verschillen in de duide
lijke zichtbare en meetbare (zgn. morfometrische) kenmerken door de
karteerder in het terrein onderscheiden en op een topografische
basiskaart door middel van kleuren, grenzen en symbolen als kaart
eenheden aangegeven. Het waarnemen van de bovengenoemde kenmerken
geschiedt met behulp van boringen aangevuld door veldkenmerken
zoals topografie, bodemgebruik, vegetatie, slootwaterstand enz.
(Westerveld 19^3)•
In de op iedere bodemkaart aanwezige legenda wordt de inhoud van
de kaartvlakken summier omschreven en in het rapport meer uitvoerig
toegelicht.
Aangezien ieder kaartvlak op de bodemkaart een begrenzing en een
in de legenda omschreven inhoud heeft, doet zich de vraag voor in
hoeverre het kaartbeeld wat verloop der grenzen en inhoud van de
vlakken betreft een verantwoord beeld van de werkelijkheid geeft.
Met andere woorden zijn de grenzen op de bodemkaart betrouwbaar
en is de inhoud van de kaarteenheden zuiver.
1.6. Betrouwbaarheid en zuiverheid.
Iedere centimeter op de bodemkaart, schaal 1 : 25 000 komt over
een met 250 meter in het terrein en iedere cm^ met 6,25 ha (250 x
250). De gemiddelde boringsdichtheid in dit gebied bedroeg één boring
per 2,5 hectare, d.w.z. per cm^ (100 mm^) kaartvlak is 2,5 boring
gedaan. De nauwkeurigheid der bodemgrenzen op de kaart zal in het
algemeen ruim 3 mm zijn (\ 1ÖÖ : 2) overeenkomend met 80 m in het
2,5
terrein (Steur en Westerveld, 1965)- Dit is alleen het geval, wanneer
de bodemeenheden zonder duidelijke veldkenmerken in elkaar overgaan.
Meestal echter zijn vooral in de zandgronden deze veldkenmerken wel
aanwezig en zijn de bodemgrenzen landschappelijk beter zichtbaar waar
door ze met een grotere nauwkeurigheid dan 80 meter kunnen worden
aangegeven.
Binnen ieder kaartvlak komen uitsluitsels voor met een van de
gegeven omschrijving afwijkende profielopbouw. Deze verontreinigingen
zijn te klein om op de kaart te worden weergegeven of worden door de
karteerder als gevolg van de boringsdichtheid niet opgemerkt. Beide
factoren veroorzaken een zekere "onzuiverheid" in de kaartvlakken.
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Toenemende generalisatie der bodemgrenzen van hetzelfde kaartvlak naarmate de
kaartschaal kleiner wordt. Boringsdichtheid voor a Vmd : 4 per cm^ kaartvlak
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a

schaal 1:10.000

Boringsdichtheid 4 per ha = 4 per cm^

b

schaal 1; 10.000

( 10 x lineaire vergroting van kaarteenheid c )
Boringsdichtheid 4 per 100 ha = 4 per 100 cm2

schaal 1-100.000

Boringsdichtheid 4 per 100 ha = 4 per cm^

Verlies aan betrouwbaarheid door kaartvergroting
Kaarteenheid b heeft dezelfde kaartschaal als a (110.000) maar de borinqsdichtheid
is gelijk aan die van kaarteenheid c namelijk 4 per 100 ha = 4 per 100cm* bij schaal T-10.0C

-15Bij de Nederlandse bodemkartering wordt er naar gestreeft de som der
afwijkingen binnen ieder afzonderlijk kaartvlak te beperken tot ten
hoogste 30 % van de oppervlakte. Is dit percentage hoger dan wordt
het kaartvlak als samengesteld (zie hfst. k.3) aangegeven.
Gezien de boringsdichtheid in dit gebied zal de oppervlakte van
één onzuiverheid binnen een kaartvlak maximaal 0,U- cm^ = 2,5 ha
kunnen bedragen., doch meestal geringer zijn in verband met de aan
wezigheid van veldkenmerken.
Uit de boringsdichtheid kan bovendien worden afgeleid of de
bodemkaart in een bepaald gedeelte nog perceelsinformatie geeft.
Van dit gebied is dit het jpval in die gedeelten waar de gemiddelde
perceelsgrootte meer dan 2g ha bedraagt.
^
Naarmate de kaartschaal kleiner wordt (
QQQ— is kleiner
dan ge qqq—) zullen ten gevolge van de noodzakelijke generalisatie,
de boaemgrenzen minder details weergeven en daardoor meer afwijken van
het werkelijke bodempatroon in het terrein (afb. 3a).
Deze generalisatie komt duidelijk tot uitdrukking bij vergelijking
van overeenkomstige grenzen op de bodemkaart, schaal 1 : 25 000 (bijL2)
en de bodemkundig-landschappelijke overzichtskaart, schaal 1 : 50 000
(bijl. 1).
Kaartvergroting leidt meestal tot een minder betrouwbaar kaart
beeld, omdat de boringsdichtheid per cm kaartvlak afneemt. Ook de
bodemgrenzen worden minder nauwkeurig ten gevolge van de generalisatie
terwijl de onzuiverheden binnen de kaartvlakken in dezelfde mate
worden vergroot (afb. 3b).

- 16 2. FYSIOGRAFISCHE BESCHRIJVING VAN HET GEBIED
2.1 Geologische opbouw
De sedimenten die in dit gebied aan of nabij de oppervlakte lig
gen zijn grotendeels afgezet in het zgn. Pleistocene of ijstijdvak,
dat ca. 1 000 000 jaar geleden begon en tot ca. 8 000 v.Chr. duurde.
Een deel van de afzettingen werd door de wind aangevoerd (eolisch
materiaal), een ander deel door het water (fluviatiel materiaal). In
het Holocene tijdvak (van ca. 8 000 v.Chr. tot heden) werd nog
slechts weinig materiaal aangevoerd.
Gedurende het Pleistoceen kwamen enkele ijstijden voor, tijden
waarin grote delen van Europa met landijs bedekt waren. Deze ijstijden
werden gescheiden door warme tijden (interglacialen), waarin het kli
maat op het huidige leek of zelfs warmer was.
Gedurende een deel van het Oud-Pleistoceen hebben de Maas en de
Rijn in grote delen van Noordbrabant een meer of minder dikke laag
zware klei afgezet. Deze zware kleilaag bevindt zich in een groot
deel van het onderzochte gebied op slechts enkele meters onder het
oppervlak. Ten zuiden van Molenschot en ten noorden van Bavel komt ze
zelfs binnen 120 cm voor. In de leemgroeve bij Bavel en Gilze wordt
deze klei gewonnen voor de steenbakkerij.
In het Midden-Pleistoceen hebben de Maas en de Rijn tijdens perio
den met zeer veel waterafvoer grote hoeveelheden matig grof tot grof
zand en grind afgezet.
Dit grove materiaal behoort tot de Formatie van Sterksel en is in
een groot gedeelte van het gebied aangetroffen, namelijk ten oosten
van de lijn Dongen-Rijen-Gilze.
De begindiepte van dit materiaal varieert er van 0 tot 120 cm.
Het Jong-Pleistoceen waarin de laatste ijstijd (de Würm) voorkwam,
wordt onderverdeeld in verschillende stadia (zie afb. U).
In het Pleniglaciaal-A heerste in ons land een toendraklimaat. Het
was in de langdurige winters zeer koud en sneeuwrijk, maar gedurende de
korte zomer vrij vochtig. Er werd zowel eolisch als fluviatiel zand aan
gevoerd, dat later bij opdooi weer gedeeltelijk verspoelde. Dit niveofluviatiele zand vertoont dan ook op korte afstand vaak een sterk wisse
linde gelaagdheid en een grote variatie in korrelgrootte.
Boven dit zand komt in dit gebied veelvuldig een 20 tot 80 cm dikke
leemlaag voor. Tijd en wijze van ontstaan van deze laag zijn nog niet
geheel duidelijk. Op verschillende plaatsen wordt ze binnen boorbereik
aangetroffen. Door vorstwerking is de leemlaag sterk verwrongen en met
een deel van het onderliggende zand dooreen gekneed. De ligging is dan
ook zelden horizontaal of over grote afstanden aaneen gesloten. Ook in
diepteligging komt nogal veel variatie op korte afstand voor.
In het Pleniglaciaal-B was het klimaat in onze streken zeer koud en
droog. In de arctische steppe, vrijwel zonder plantengroei, werden door
de wind grote massa's zand verplaatst en/of over grotere afstanden aange
voerd en als een dek over grote delen van het landschap neergelegd, waar
bij bestaande hoogteverschillen vaak min of meer werden genivelleerd.
Naar de wijze van ontstaan worden deze zanden, dekzanden genoemd en wel
oudere dekzanden, ter onderscheiding van de hierna te bespreken jongere
afzettingen.
Op de overgang van het Pleniglaciaal-B naar de oude Dryastijd trad
een kleine klimaatsverandering (minder koud) op, gepaard gaande met een
geleidelijke terugkeer van de toendravegetatie. Dit laatste zal speci
aal het geval zijn geweest op de nattere delen van het landschap, vooral
op plaatsen waar de minder doorlatende leem- en oude kleilagen dicht on
der het oppervlak voorkwamen. Daar ook de windkracht afnam, werd alleen
nog fijn materiaal getransporteerd, dat op de begroeide plaatsen door de
vegetatie werd vastgelegd. Zo werd over vrij grote oppervlakten een laag
zand afgezet, fijner en met een hoger leemgehalte dan de boven besproken

- 17 Oudere dekzanden. De laag is als sterk lemig, fijn zand weergegeven.
Na deze kort durende, kleine klimaatsverbetering (Balling) trad
weer een koude terugslag op.
Het klimaat in deze Oude Dryastijd was echter minder koud dan in
het Pleniglaciaal-B; er was meer vegetatie mogelijk (parklandschap
van berken). Er werd opnieuw zand verplaatst, waarbij een sortering
van de deeltjes plaatsvond. De grovere delen werden al spoedig weer
afgezet, terwijl de fijne verder weg werden getransporteerd.
De dekzanden uit de Oude Dryastijd worden aangeduid als Jonger
dekzand I en zijn door het uitwaaien van de fijnere delen vaak iets
grover en iets minder lemig dan het Oudere dekzand. Ze vormen buiten
de gebieden met sterk lemig dekzand vrijwel overal het huidige opper
vlak. De dikte van de laag Jonger dekzand I is veelal minder dan 1 m;
naar beneden gaat het met een onscherpe grens in het Ouder dekzand
over.
In het Holoceen trad een blijvende klimaatsverbetering op, die tot
de huidige tijd voortduurt. De oudste afzetting uit dit tijdvak, die
binnen het onderzochte gebied is aangetroffen, komt voor ten zuiden van
Dongen. In een droge periode is hier wat Jonger dekzand verstoven en
zijn stuifzandduintjes ontstaan.
Met het geleidelijk vochtiger worden van het klimaat steeg langza
merhand de grondwaterspiegel en begon zich op de laagst gelegen plaat
sen veen te vormen. In het onderzochte gebied betreft dit slechts klei
ne oppervlakten. Ze zijn op de bodemkaart aangegeven als moerige gron
den enveergronden.
Toen naderhand de mens in het landschap begon in te grijpen en er
een geleidelijke ontbossing plaatsvond, trad erosie op. De beken en ri
viertjes voerden materiaal stroomafwaarts om het elders in het dal op
nieuw af te zetten. Zo is ook in het dal van het riviertje "de Donge"
plaatselijk een soms lutumrijke laag tot afzetting gekomen
2.2 Landschap
In het onderzochte gebied valt, landschappelijk gezien, het Rijensbroek het meeste opj een groot vlak gebied met vrij weinig begroeiing.
Daarnaast is het landschap in belangrijke mate bepaald door de ac
tiviteiten van de mens, o.m. door het in cultuur nemen van de gronden.
Bodemkundig interessant is hierbij vooral het verschil in ouderdom
van de ontginningen. Zo kwamen omstreeks 1900 in het Rijensbroek bij
Vijfhuizen, tussen Molenschot en Gilze en ten zuiden van de weg BavelGilze uitgestrekte stukken bos en heide voor. Op de bodemkundige over
zichtskaart, schaal 1 : 25 000, kan men deze terug vinden als gronden
met een dun humeuze bovenlaag (jonge ontginningen). De rest van het ge
bied bestaat voornamelijk uit oude ontginningen; de oudste binnen dit
landschap zijn de zgn. oude bouwlanden. Deze zijn ontstaan door een
eeuwenlange bemesting met potstalmest. Op de bodemkaart is te zien dat
de oude bouwlanden een groot deel van het gebied beslaan, vooral in de
omgeving van de woonkernen. Ten westen van het dorp Gilze ligt echter
een complex gronden, dat landschappelijk op oud bouwland lijkt, doch
dit niet is. Deze gronden zijn nog niet zo lang in cultuur dat er een
dikke (> 50 cm) humeuze bovenlaag aanwezig is.
Er komen in het gebied slechts enkele kleinere oppervlakten bos
voor, o.m. in de uiterste oostpunt, bij Huiten en bij Roosberg.

- 18 2.5 Hydrologie
Door de slechte onderhoudstoestand van veel sloten, is de afwate
ring van veel lage en zeer lage gronden ongunstig. In 1966 was men be
zig de "Gilze Wouwer" en de "Molenlei" te verbeteren, ten einde de
toestand van de op deze beken afwaterende gronden te verbeteren.
Het Rijensbroek dat topografisch aanmerkelijk lager ligt dan de
rest van het gebied, is voor een deel vrij nat, vooral in het noorden
langs '&e Donge", Dit riviertje voert het water af uit het Rijensbroek
en het achterliggende land. Bij het dorp Dongen gaat dit water via een
sifon onder het Wilhelrainakanaal door. In regenrijke perioden kan de
sifon het water echter niet verwerken zodat grote stukken land over
stromen en tijdelijk als boezem fungeren (afb. 5).
Doordat het waterpeil van het Wilhelminakanaal boven het maaiveld
•van het aangrenzende gebied ligt, komt voornamelijk ten noorden van
"de Donge" en de "Lange dijk" kwel voor. De lagere gronden worden hier
door ongunstig, de wat hogere gedeelten evenwel gunstig beinvloed.
In hoeverre de waterafvoer van de vloeivelden, die ten oosten van
het gebied liggen, invloed heeft op de waterhuishouding, is ons niet
bekend.
In zeer regenrijke perioden kunnen de gronden met leem of oude
klei in de ondergrond het water niet snel genoeg via de ondergrond af
voeren.De bovengrond raakt dan verzadigd met water. Dit kan zulke vor
men aannemen dat zelfs hoog gelegen gronden onbegaanbaar zijn.
2.b

Bodeqgebruik en verkaveling

In dit gebied overheerst het gemengde bedrijf. Mede door het feit
dat men hiervoor zowel drogere als nattere gronden nodig heeft, liggen
de percelen van één bedrijf vaak zeer verspreid. Immers, op de hoge
gronden komt voornamelijk akkerbouw voor, terwijl de lage gronden veel
al als grasland in gefcr.uik zijn. De middelhoge gronden worden zowel voor
het een als voor het ander gebruikt.
In het Rijensbroek komt vrijwel alleen grasland voor met op de ho
gere gedeelten ten noorden van de Lange dijk wat tuinbouw, zowel vollegronds- als glastuinbouw.
De ontsluiting is de laatste jaren verbeterd door dat enkele zand
wegen zijn verhard. Toch zijn nog zeer veel percelen en bedrijven alleen
via onverharde wegen te bereiken. Deze wegen zijn vooral in een natte
periode, bijv. herfst 1966, zeer slecht begaanbaar.
Uitgezonderd in het noordoosten van het Rijensbroek en ten noorden
van Vijfhuizen zijn de percelen veelal vrij klein en is de verkaveling
onregelmatig,vooral op de oudere ontginningen.
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Twee hypothetische bodemprofielen met aanduiding van de
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- 19 3. BODEMVÖRMING, BODEMPROFIEL EN PROFIELVERLOOP IN VERBAND MET DE INDE
LING DER GRONDEN
3.1 Bodemvorming
bodem in de zin, zoals er in dit rapport over wordt gespro
ken, wordt de uiterst dunne schil aan het aardoppervlak bedoeld. Hierop
en hierin speelt zich het belangrijkste, ons bekende biologische leven
af.
Deze bodem kan uit verschillende soorten moederraateriaal bestaan;
in dit gebied zijn het (pleistocene) zand- en (holocene) veenafzettingen. Deze grondsoorten zijn door water en wind.van elders aangevoerd
of zoals het veen, uit ter plaatse gegroeide vegetatie ontstaan.
Onder invloed van diverse factoren, zoals klimaat, waterhuishou
ding, planten en dieren en vooral ook de mens, treden in dit moederma
teriaal bodemvormende processen op. Deze veroorzaken allerlei verande
ringen in het bovenste deel van de afzettingen, zoals omzetting, toe
voer, afvoer en nieuwvorming van minerale en organische stoffen. Het
uiteindelijk resultaat van deze bodemvorming is sterk afhankelijk van
de aard van het moedermateriaal, de mate waarin en de tijdsduur waar
over de bodemvormende factoren van invloed zijn of zijn geweest.
Als gevolg van deze bodemvorming ontstaat er een grote variatie
in bodemgesteldheid, tot uiting komende in aantal en eigenschappen van
de verschillende lagen, die in de bodem voorkomen. Deze bodemhorizonten
zijn zeer. nauw gecorreleerd waardoor een "geheel", een bodemprofiel ont
staat.
3.2 Het bodemprofiel en zijn horizonten
Het bodemprofiel is de verticale doorsnede van de bodem op een be
paalde plaats, waarin de opeenvolging en mate van ontwikkeling der ho
rizonten in sterke mate bepalend zijn voor het onderscheiden der ver
schillende bodemeenheden.
Ten einde deze bodemeenheden op uniforme wijze te kunnen beschrij
ven duidt men internationaal de min of meer overeenkomstige bodemhori
zonten met vaste letter- en cijfercombinaties aan. De hoofdhorizonten
worden daarbij aangegeven met de letters A, B, C, D en G, die door toe
voeging van cijfer(s) en/of letter(s) nader worden onderverdeeld (aft,. 6).
Voor de betekenis der horizontcodes wordt verwezen naar het glossa
rium.
Niet alle bodemprofielen in het terrein bezitten de in afb. 6 aan
gegeven horizonten. Zo wordt de inspoelingshorizont (B) in dit gebied
alleen aangetroffen in de podzolgronden, terwijl een duidelijke Al-hori
zont in een klein gedeelte der zandgronden (zandvaaggronden) ontbreekt.
Het blokdiagram (afb. 5) geeft schematisch de ligging in het terrein van
een aantal bodemprofielen weer en tevens de profielopbouw.
Zoals reeds opgemerkt wordt deze afwisseling in de profielopbouw
veroorzaakt door verschillen in moedermateriaal, bodemvormende factoren
en -processen. In dit gebied heeft, zoals in de meeste Nederlandse gron
den de factor "mens" een grote rol gespeeld door ontginning, bemesting,
ontwatering, enz.
Aangezien de kenmerken en eigenschappen der voorkomende bodemprofie
len in hoofdzaak bepalend zijn geweest voor de onderscheiding van de
kaarteenheden op de bodemkaart, zullen de belangrijkste bodemvormende
factoren en processen, die in dit gebied een rol hebben gespeeld, nader
worden toegelicht.
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3.3 Moedermateriaal
Van de twee in dit gebied aan de oppervlakte voorkomende "grond
soorten" bestaat het zand uit mineraal materiaal, terwijl het veen uit
organisch materiaal is opgebouwd. Dat deel van het minerale materiaal
dat door bodemvorming (aanvoer of vorming van organisch materiaal) ve
rlig is geworden, wordt tot het organisch materiaal gerekend en te zamen daarmee aangeduid als "moerig".
3.3.1 Het rooed£rmateriaal ^zand"
Htt zand bestaat in dit gebied voor een groot deel uit rivierzand.
Het is het meestal vrij grove, scherpe hoogterraszand dat ten oosten
van de denkbeeldige lijn Dongen-Rijen-Gilze voorkomt (zie hfdst. 2.2).
In een strook ten zuiden en ten noorden van Klein Tilburg ligt dit
zand aan de oppervlakte. Elders is er dekzand over afgezet, dat hier
en daar nog als ruggetjes voorkomt, doch meestal met het hoogterras
zand vermengd is. In het dal van "de Donge"is het zand als regel wat fij
ner, waarschijnlijk door een grotere aanvoer van dekzand uit het hoger
gelegen achterland.
Ten westen van de genoemde denkbeeldige lijn is vrijwel uitslui
tend dekzand afgezet.
Op veel plaatsen is het moedermateriaal in de ondergrond geheel
verschillend van het aan de oppervlakte liggende dekzand. Het bestaat
uit leem en/of oude klei.
3.3.2 Het moedermteriaal Veen"
Het veen, dat ter plaatse is ontstaan uit de resten van de natuur
lijke vegetatie, is overwegend mesotroof en eutroof zegge- en broekveen.
Het laatste met houtresten en soms bijmenging van klei. De samenstel
ling van het veen geeft aan, dat de vegetatie, waaruit het ontstaan is,
niet uitsluitend op het oligotrofe (voedselarme) regenwater was aange
wezen, maar ook van voedselrijker (grond)water heeft kunnen profiteren.
Het plaatselijk voorkomende kleiige veen heeft deze kleibijmenging ge
kregen bij de overstroming van het veen door slibhoudend rivierwater.
3.4 De vorming van de Al -horizont
Een van de belangrijkste bodemvormende processen is de vorming van
een A1 -horizont. Ten gevolge van verschillende biologische en chemische
processen wordt vers aangevoerde organische stof zodanig afgebroken en
omgezet dat het oorspronkelijke materiaal veelal niet meer herkenbaar is.
Hierbij spelen de micro-organismen een belangrijke rol, maar ook grotere
dieren, zoals wormen, zijn erbij betrokken. Zij zorgen, indien minerale
bestanddelen aanwezig zijn, voor een intensieve vermenging met de organi
sche resten. In de minerale gronden zijn op deze manier, maar vooral ook
door de werkzaamheid van de mens (zie 3.7) plaatselijk (zeer) dikke Alhorizonten gevormd.
3.4.1 De_A1_-horizont_in minerale_grorxien_
Minerale gronden hebben een relatief donker gekleurde bovenlaag,
de Al, waarin een belangrijk gedeelte van de voedingsstoffen is opgesla
gen. Deze laag vormt dan ook het voornaamste milieu voor het plantaar
dig en dierlijk leven in de grond. In de praktijk is het begrip "grond"
zelfs gekoppeld aan de aanwezigheid van een A1 -horizont. Zandig materi
aal zonder A1 noemt men bijv. zand; wanneer echter een A1-horizont aan
wezig is, spreekt men van een zandgrond.
Bij de indeling van de minerale gronden speelt de A1 dan ook een be
langrijke rol. Gronden met een dikke (> 50 cm) Al worden ongeacht de
dieper liggende horizonten, tot de dikke eerdgronden gerekend. De overjge minerale gronden worden, voor zover zij niet tot de podzolgronden be
horen (zie 3«5)> onderverdeeld naar het al dan niet aanwezig zijn van een
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cm dik is en aan bepaalde eisen van o.m. kleur, dikte en humusgehalte
voldoet. Ze worden respectievelijk eerdgronden en vaaggronden genoemd.
In dit gebied is de oppervlakte vaaggronden vrij klein in verhouding
tot die van podzolgronden en eerdgronden. De A1-horizonten in deze vaag
gronden zijn nieterg donker (= duidelijk) en voldoen daardoor niet aan
de eisen voor een mineraleeerdlaag.
3.U.2 De_AJ_-hori£ont_in de_veengronden_
Een gedeelte der veengronden heeft een venige, min of meer ver
aarde Al -horizont, waarin de organische stof door biologische en che
mische processen grotendeels is omgezet. Wanneer deze Al ten minste
15 cm dik is en ten hoogste 10 à 15 volumeprocenten nog duidelijk her
kenbare planteresten bevat, wordt ze aangeduid als zgn. "moerige (venige) eerdlaag". Veengronden met een dergelijke moerige eerdlaag behoren
tot de eerdveengronden en worden met behulp van dit kenmerk onderschei
den van de overige veengronden, de rauwveengronden.

5.5 Podzolering
In ons land wordt de naam podzol gebruikt voor gronden waarin een
inspoelingshorizont (B) voorkomt; het ingespoelde materiaal bestaat
meestal uit organische stof al dan niet te zamen met sesquioxyden (ij
zer en aluminium).
Uit- en inspoeling in de grond kan alleen optreden bij een klimaat
zoals het Nederlandse, waarin de neerslag de verdamping overtreft. Er
vindt dan gedurende een deel van het jaar een naar beneden gerichte
waterstroming in de grond plaats, waarmee in water oplosbare bodembe
standdelen naar benedem worden verplaatst en geheel of gedeeltelijk uit
spoelen. Dit is o.m. het geval met een deel van de organische stof, na
dat die door microbiologische activiteit veranderingen heeft ondergaan,
terwijl ook sommige (oplosbare) ijzer- en aluminiumverbindingen met de
huraus kunnen worden verplaatst. Als gevolg van deze uitspoeling kan on
der de A1 een uitspoelingshorizont (A2) ontstaan, waaruit humus, ijzer
en aluminium geheel of gedeeltelijk zijn verdwenen. Dit is de zgn.
"loodzandlaag", die dikwijls askleuig is; hieraan dankt dit bodempro
fiel zijn uit het Russisch afkomstige naam (podzol = as). Onder bepaalde
omstandigheden wordt een gedeelte van de uitgespoelde stoffen onder de
A2 weer afgezet in een inspoelings-of B-horizont. Dit proces wordt als
podzolering aangeduid.
Aard en aantal der horizonten in een podzolprofiel kunnen sterk
verschillen ten gevolge van uiteenlopende bodemvormende factoren (3.1).
In sommige löss- en leemgronden (niet in dit gebied) treft men een
B-horizont aan, die in hoofdzaak uit lutum al dan niet met sesquioxyden
bestaat. Dit is een zgn. textuur-B en de gronden met deze horizont wor
den als brikgronden aangeduid.
Een grond wordt in Nederland pas dan tot de podzolgronden gerekend,
wanneer de B-horizont duidelijk is, d.w.z. aan bepaalde eisen van dikte,
diepte en kleur voldoet. De verdere indeling der podzolgronden berust
op de vorm waarin de organische stof in de B-horizont voorkomt. Hierbij
worden twee humusvormen onderscheiden: ni. moder- en amorfe humus.
De moder en de moderpodzolgronden wordt gekenmerkt door de aanwezig
heid van min of meer ronde bolletjes of trosjes van organische stof,
die tussen de minerale delen liggen en daarmede intensief zijn gemengd.
Deze bolletjes zijn uitwerpselen van bodemdieren.
De humusvorm moder komt in de B-horizont steeds samen met ijzer
voor, dat als huidjes (zgn. ijzerhuidjes) rondom de korrels is afgezet
of tussen deze korrels ligt. De moderpodzolgronden liggen steeds hoog
boven het grondwater.
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vorm verplaatst en ligt in de B-horizont als huidjes rondom de zand
korrels. Afhankelijk van de hydrologische omstandigheden tijdens het
podzoleringsproces kan in de humuspodzol-B ijzer aanwezig zijn of vrij
wel geheel ontbreken.
In het onderzochte gebied worden zowel moder- als humuspodzolgron
den aangetroffen.
5.6 Hydromorfe kenmerken
De invloed, die het grondwater op de vorming van een bodemprofiel
heeft gehad, weerspiegelt zich o.m. in de aanwezigheid van roest- en
reductievlekken, ontstaan door oxydatie en reductie van ijzerverbindin
gen. Daarnaast is er nog een aantal andere kenmerken, zoals een moeri
ge bovengrond of tussenlaag, de afwezigheid van ijzerhuidjes (alleen
in zandgronden), een niet-gerijpte ondergrond of een ondiep voorkomende
G-horizont, die duidelijk wijzen op de "natte" ontstaanswijze. Deze min
of meer duidelijke hydromorfe kenmerken worden, mits ze aan bepaalde
eisen van dikte, diepte, enz. voldoen, als criteria gehanteerd bij de
indeling der gronden in hydro- (met hydromorfe kenmerken) en xerogronden (zonder .hydromorfe kenmerken).
In dit gebied behoren alle veengronden en moerige gronden tot de
hydrogronden. De aanwezigheid van een ''moerige laag" is hier het hydro
morfe kenmerk. Bij de zandgronden is in de enkeerdgronden (A1 -horizont
dikker dan 50 cm) geen onderscheid gemaakt tussen hydro- en xerogronden,
gezien de sterke menselijke invloed die deze gronden als belangrijkste
kenmerk hebben (zie 3.7). De overige zandgronden behoren met uitzonde
ring van de loopodzolgronden, alle tot de hydrogronden. Ze hebben de volgïide hydromorfe kenmerken:
Naam

Hydromorfe kenmerken

Veldpodzolgronden
Laarpodzolgronden
Gooreerdgronden
Beekeerdgronden

Zonder
Zonder
Zonder
Zonder

ijzerhuidjes
ijzerhuidjes
ijzerhuidjes
ijzerhuidjes

direct
direct
direct
direct

onder
onder
onder
onder

de
de
de
de

B2
B2
Al
Al

In veel Nederlandse gronden is echter tijdens en na de vorming van
de bodemprofielen de hydrologische toestand ingrijpend gewijzigd. Veel
gronden zijn "droger" geworden, andere "natter". Dit weerspiegelt zich
o.m. in de huidige grondwaterstanden en het bodemgebruik, maar ook aan
bepaalde actuele hydromorfe kenmerken, zoals nieuw gevormde roest- en
reductievlekken. Deze "actuele" vlekken zijn moeilijk te onderscheiden
van de onder de oorspronkelijke hydrologische toestand ontstane "fos
siele" vlekken.
Ten einde ook de actuele hydrologische toestand der gronden weer
te geven (= de hoogte van de actuele grondwaterstand) wordt naast de
indeling in hydro- en xerogronden, ook de zgn. grondwatertrap (zie
hfdst. l+A) van elke bodemeenheid vastgesteld en op de grondwatertrappenkaart aangegeven (bijl. 3).

3.7 Antropogene beinvloeding
Vanaf het moment, dat de mens van zwervende nomade (grotendeels
levend van de produkten, die de natuurlijke flora en fauna opleverden)
overging tot in cultuurneming van de grond en zich meer blijvend ging
vestigen, is zijn invloed als bodemvormende factor steeds toegenomen.
Ten gevolge van het vernietigen van de natuurlijke begroeiing, het
verzamelen van strooisel en het steken van gras- en heideplaggen, zijn
grote gebieden gaan stuiven en werden elders dikke stuifzandpakketten
afgezet (o.a. in dit gebied de vlakvaaggronden). Door het gebruik van
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uit deze stallen afkomstige mest een grote hoeveelheid humushoudend mi
neraal materiaal op het land gebracht. Zo ontstonden door het eeuwen
lange gebruik van deze potstalmest de meer en minder dikke Al -horizon
ten op de oudere ontginningen (o.a. laarpodzol-, gooreerd- en beekeerdgronden in dit gebied) en de meer dan 50 om dikke dekken der oude bouw
en graslanden (enkeerdgronden).
De menselijke invloed op profiel en landschap ten gevolge van o.a.
bedijking, ontwatering en vervening is ook zeer groot (geweest).
Uit de meer recente tijd dateren de ingrijpende bodembewerkingsen verbeteringsmaatregelen, die in het kader van ruilverkavelingswerken
enz. worden uitgevoerd, zoals diepploegen, bezanden en egaliseren. Ook
de steeds toenemende winning van zand, grind en klei (ten behoeve van
de industrie) heeft een belangrijke invloed op het landschap en de bo
dem.
Nog een ander gevolg van het ingrijpen door de mens is, dat door
de regelmatige bemesting en bewerking van bouw- en graslanden en het
ontbreken van natuurlijke vegetatie, het podzoleringsproces in de zand
gronden grotendeels tot stilstand is gekomen,terwijl dit in stuifzandgronden, onder heide, enz., voortgaat.
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k. OPZET VAN LEGENDA, NOMENCLATUUR, SOORTEN ONDERSCHEIDINGEN OP DE
BODEMKAART EN DE GRONDWATERTRAPPENINDELING
1 Opzet van de legenda
Uitgangspunt vormt de legenda voor de bodemkaart van Nederland
schaal 1 : 50 000, die op haar beurt weer het Nederlandse Systeem voor
Bodemclassificatie (De Bakker en Schelling 1966) tot basis heeft.
De legenda voor de systematische kaartbladenkartering van Neder
land, schaal 1 : 50 000 gaat wat de onderverdeling der gronden betreft,
niet ver genoeg voor de gedetailleerde bodemkundige overzichtskaart,
schaal 1 : 25 000 van dit gebied. Onder andere naar textuur en dikte
van de bovenlaag was een verdere opsplitsing noodzakelijk.
Hierbij is getracht zoveel mogelijk de uniformiteit te handhaven.
Dit is wel gelukt voor de indelingscriteria (die echter meer in de
tails gaan) en de naamgeving, maar niet voor de codering der kaartvlakken. Met name wat de textuurcodering en de dikte van de bovenlaag
betreft, wijkt deze op de gedetailleerde bodemkundige overzichtskaart
af van die op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. Dit was
noodzakelijk om in verband met de verdere onderverdeling naar deze
kenmerken toch een systematische code-opzet te verwezenlijken.
Nomenclatuur van de kaarteenheden
Hoewel men voor het aanduiden van de kaarteenheden feitelijk met
een codering zou kunnen volstaan, bestaat er toch een zekere behoefte
aan een naamgeving voor de verschillende begrippen. Deze worden immers
op den duur geladen met een bepaalde gedachtenassociatie. Bovendien
wordt het onthouden van het begrip vergemakkelijkt, indien de naam
bepaalde suggesties oproept die met de betekenis ervan samenhangen.
Bij de ontwikkeling van het Nederlandse Systeem voor Bodemclassi
ficatie is een geheel nieuwe terminologie gekozen. De legenda voor de
systematische kaartbladenkartering van Nederland, schaal 1 : 50 000,
bouwt op dit systeem voort en duidt de onderscheiden kaarteenheden met
zgn. "roepnamen" aan. Deze bestaan uit kernwoorden of woordstammen van
Nederlandse plaats- of perceelsnamen, die voorkomen in gebieden, waar
ook de benoemde gronden in hun meest zuivere vorm (het zgn. central
concept) worden aangetroffen. Deze namen hebben veelal betrekking op
de ligging, het ontstaan, het bodemgebruik of de ontginningsgeschiede
nis van de gronden.
Deze nieuwe terminologie is echter niet verder uitgewerkt dan het
zgn. subgroepniveau van de bodemclassificatie. De verdere onderverde
ling is in de naamgeving van de kaarteenheden tot uitdrukking gebracht
door het gebruik van een zgn. beschrijvende naam voor iedere eenheid
(zie hoofdstuk 5)« Bijv. Hn53 Hoge en Middelhoge veldpodzolgronden in
zwak lemig matig fijn zand.
Aan de roepnaam (veldpodzolgrond) zijn een aantal woorden toege
voegd die ieder een duidelijk, in het glossarium omschreven inhoud
hebben.
De betekenis van de kernwoorden of woordstammen gebruikt voor de
in dit gebied onderscheiden kaarteenheden is eveneens in het glossa
rium verklaard.
k.3

Soorten onderscheidingen op de bodemkaart

^.3.1

ïî^eiv£uâ^Jïe_eïL £aJ£eng£Stelde kaarteenheden

Binnen een enkelvoudige ("zuivere") kaarteenheid is er naar gestreefd
dat ten minste 70 % van de oppervlakte van ieder kaartvlak aan de in code,
legenda en rapport gegeven omschrijving voldoet. De rest (tot ca. 30 %)
kan uit "verontreinigingen" bestaan,dfe een ven code en omschrijving af
wijkende profielopbouw hebben.
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- 25 Waar als gevolg van een zeer gecompliceerde bodemgesteldheid dit percen
tage zou worden overschreden is het desbetreffende kaartvlak als een
samengestelde kaarteenheid aangegeven. Deze draagt de code van de
(beide) samenstellende eenheden en voldoet daardoor ook vocrmisfcais 70 %
van de oppervlakte aan de gegeven omschrijving v0or de samenstellende
eenheden. Enkelvoudige en samengestelde kaarteenheden worden op de
bodemkaart met afzonderlijke kleuren resp. met combinaties van kleuren
aangegeven en met een volle (niet onderbroken) lijn afgegrensd.

b.3.2 Toevoegingen_
Een toevoeging wordt gebruikt om een bepaald profielkenmerk, dat
over de gedeeltelijke of gehele oppervlakte van meerdere, overigens
van elkaar verschillende kaarteenheden voorkomt, aan te geven. Dit
is in dit gebied bijv. het geval met de afgegraven, en vergraven ge
deelten en met de voorkomende terraszand- en leemlagen.
Het is wel mogelijk om deze verschijnselen in de kaarteenheden
zelf onder te brengen, maar dit zou het aantal kaarteenheden doen
toenemen en daardoor kaart en legenda gecompliceerder maken.
Ter vermijding hiervan is de toevoeging gebruikt die echter
geenszins een minder belangrijke onderscheiding aangeeft dan die
welke in de kaarteenheden zijn opgenomen.
De toevoeging wordt met een bepaalde signatuur (harcering, stip
peling enz.) over de voorkomende oppervlakte aangebracht en voor zover
niet samenvallend met bestaande bodemgrenzen afgegrensd met een onder
broken (
) lijn. Waar de toevoeging niet over een aaneengesloten
oppervlakte voorkomt is ze per boring aangegeven.

^•3.3 Overige £rders£heidingen_
Deze omvatten de belangrijkste kanalen, wegen, spoorlijnen, be
bouwde kommen en overige niet als cultuurgrond in gebruik zijnde opper
vlakten. De door deze onderscheidingen aangegeven gedeelten zijn meestal
niet in het onderzoek betrokken maar worden afzonderlijk op de bodemkaart en ook op de overige kaarten afgegrensd en soms gekleurd ten
einde de plaatsbepaling op deze kaarten te vereenvoudigen.
De grondwatertrappenindelingU.4.1 Het be£r^p_grondwat_ertra£
De grondwaterstand neemt een belangrijke plaats in onder de fac
toren, die de geschiktheid van een grond, met name van een zandgrond,
als cultuurgrond bepalen. Het is daarom gewenst over de diepteligging
van de grondwaterspiegel (=grondwaterstand) informatie te geven.
Dit gebeurt door middel van grondwatertrappen (afgekort Gt's).
De grondwaterstand op een bepaalde plaats is in de loop van een
jaar aan sterke variaties onderhevig. In het algemeen zal het niveau
in de winter hoog en in de zomer laag zijn. Bovendien zullen ook van
jaar tot jaar zullen
jaar tot jaar verschillen optreden, m.a.w.van
de tijdstijghoogtelijnen een verschillend verloop vertonen (Wanneer
men in een diagram de grondwaterstand of de stijghoogte van het grond
water uitzet tegen de tijd en de punten door een lijn verbindt, verkrijgt
men een tijdstijghoogtelijn (afb.7.).
Het is mogelijk door een bundel tijdstijghoogtelijnen een gemiddel
de grondwaterstandscurve te trekken, zoals in afb. 7 is aangegeven
(Stol i960).
Deze gemiddelde curve geeft het gemiddelde verloop van de grond
waterstand weer. Top resp. dal van de curve laten zien tot welke stand
het grondwater gemiddeld stijgt resp. daalt. De waarden, afgelezen bij top
resp. dal van de gemiddelde curve, zijn de gemiddelde hoogste grondwater
stand (GHG), resp. de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG).
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- 26 Uit afb. 7 blijkt, dat er tussen de jaarcurven grote verschil
len bestaan. Een gemiddelde curve, die getrokken zou worden op grond
van metingen, die zich slechts over bijv. twee of drie jaren uitstrek
ken, zou dus in het algemeen geen juist beeld geven van het gemiddelde
grondwaterstandsverloop.
Aan de grondwatertrappenindeling ligt ten grondslag, dat het ver
loop van de grondwaterstand op een bepaalde plaats gekarakteriseerd
wordt door GHG en GLG. Van plaats tot plaats kan het gemiddelde grond
waterstandsverloop en kunnen daarmede de waarden, die men vindt voor
GHG en GLG, sterk variëren. De grondwatertrappenindeling nu is een
klasse-indeling van grondwaterstandsverlopen (gekenschetä;door ŒKPt
en GLG). Elke klasse van deze indeling, die grondwatertrap (Gt) wordt
genoemd, is gedefinieerd door aan te geven binnen welke grenzen GHG
en GLG voor die Gt mogen variëren. Wanneer aan een kaartvlak op de
grondwatertrappenkaart een bepaalde Gt is toegekend, wil dit zeggen
dat de GHG's en de GLG's van de gronden binnen dat kaartvlak zullen
variëren binnen de klassengrenzen, die gesteld zijn voor de desbe
treffende Gt. Hierbij worden afwijkingen t.g.v. het voorkomen van
onzuiverheden tot maximaal 30 $ van het kaartvlak toegelaten.
k.k.2 _De_ indeling (afb. 8.)

Voor de grondwatertrappen is een landelijke indeling in zeven
klassen gemaakt (l t/m VII) ten behoeve van de systematische bodemkartering van Nederland, schaal 1 : 50 000. Voor de meer gedetailleer
de kaarten worden de GHG en/of GLH grenzen meestal nauwkeuriger aan
gegeven en vindt binnen een of meer der genoemde klassen een nadere
opsplitsing plaats. Dit is in de code aangegeven door toevoeging van
een letter. In dit gebied geldt dit voor de Gt's III, V en VI.
h.k.3

Verband bodemkaart^grondwatertrappenkaart

Gezien de belangrijkheid v?n de diepteligging van het grondwater
in de (zand)gronden, i.v.m. de landbouwkundige gebruikswaarde, cultuur
technische ingrepen enz., hoort dit gegeven op de bodemkaart thuis.
Op verzoek van de opdrachtgever en om kaarttechnische redenen is dit
echter op een afzonderlijke kaart, de grondwatertrappenkaart, weerge
geven. Wel is op de bodemkaart in de zandgronden een tweedeling gemaakt
naar gelang de diepteligging van de GHG. De gronden, die een GHG hebben
dieper dan H-0 cm, zijn hoog en middelhoog genoemd, die met een GHG ondieper
dan Ho cm, laag en zeer laag (de hoge gronden hebben een GHG dieper dan ca.
80 cm, de middelhoge een GHG tussen H-0 en 80 cm, de lage en de zeer lage
GHG ondieper dan Ho cm beneden maaiveld).
Voor de geschiktheidsbeoordeling van de gronden dient men echter
naast de bodemkaart steeds de grondwatertrappenkaart te raadplegen.
Beide kaarten vormen één eenheid en dienen ook als zodanig te worden
gebruikt. De grondwatertrappenkaart geeft uitsluitend de diepteligging
van het grondwater weer, en slechts zeer ten dele in hoeverre een grond te
nat of te droog is, Dit is mede afhankelijk van de profielopbouw, waarover
de bodemkaart informaties geeft.
Ten einde rle eenheid der beide kaarten te doen uitkomen en het gebruik
te vereenvoudigen, zijn de bodemgrenzen en symbolen van de bodemkaart tevens
in de basis van de grondwatertrappenkaart aangebracht. Van elke kaarteen
heid kan derhalve zonder meer worden afgelezen op welke Gt('s) deze voor
komt of omgekeerd. Bij een nauwkeurige beschouwing van de Gt-kaart blijkt,
dat behalve de grens hoog-middelhoog en laag-zeer laag in de zandgronden,
nog meer Gt-grenzen geheel of gedeeltelijk samenvallen met bodemgrenzen.
Voor de beschrijving van de grondwatertrappenkaart wordt verwezen
naar hoofdstuk 6.

Moderpodzolgronden: Zandgronden met een duidelijke moderpodzol-B en een Al dunner dan 50 cm
V e r d e r e
aanwezigheid van
ijzerhuidjes

code

met ijzerhuidjes

3O-5O

om
(loopodïolgronden)

n a a r :
Textuur van de bovengrond

diepteiigging van
het grondwater

code

dikte van de Al

ï

o n d e r v e r d e l i n g

korrelerootte

GHG > W cm
(hoog-middelhoog)

çY

code

lemigheid

code
kaart
eenheid

CXS

sterk leraig

cY55

code
matig fijn

cY

Humuspodzolgrondens Zandgronden roet een duidelijke humuspodzol-B en een Al dunner dan 50 era
V e r d e r e
aanwezigheid van
ijzerhuidjes

zonder ijzerhuidjes

code

Ha

code

lemigheid

code
kaart
eenheid

Hn

matig fijn
matig grof

Hn5
Hnl

zwak lemig
zwak lemig

Hn51
Hn71

Hna

matig
matig
matig
raatig

fijn
fijn
grof
grof

Hna5
Hnajj
Hnal
Hnal

zwak lemig
sterk lemig
zwak lemig
sterk lemig

Hna52
Hna55
Hna71
Hna75

cHn

matig fijn

eHfcü

zwak lemig

cHn^i

oHna

matig fijn

cHna^j

zwak lemig

eHnaSi

Textuur van de bovengrond
code
korrelgrootte

( GB3 > 40 cm
( (hoog-middelhoog)

dunner dan 50 cm
(veldpodzolgronden)

Hn|
GHG < W> cm
( (laag-zeer
laag)
(
( GHG > 40 cm
( (hoog-middelhoog)
{ OHG < kO cm

1

(
(
(

n a a r :

diepteligging van
het grondwater

code

dikte van de A1

<
(
(
(

o n d e r v e r d e l i n g

50-50 cm
(laarpodzolgronden)

!

(laag-zeer laag)

Enkeerdgronden: Zandgronden met een dikke eerdlaag (dikker dan 50)
V e r d e r e

> 40 cm
(hoog-middelhoog)

OHO

< !t0 cm
(laag-zeer laag)

n a a r s

Textuur van de bovengrond

diepteligging van het
grondwater
GHG

o n d e r v e r d e l i n g

code

code kaart eenheid

EZ

korrelgrootte

code

lemigheid

matig fijn
matig fijn

EZ5
EZ5

zwak lemig
sterk lemig

EZ52
BZ55

EZa^
EZa5

zwak lemig
sterk lemig

EZa52
EZa55

matig fijn
matig fijn
ssarssaasssResBs:: 8a-ae»r«atCJia.:jsi:-i«.mrT m r.rrsasa-ar»x=Bisa?
EZS

(Zand) Eerdgrondenï Zandgronden roet een minerale eerdlaag (15*50 cm) naar zonder duidelijke podzol-B
V e r d e r e
aanwezigheid ijzerhuidjes en roest

code

zonder ijzerhuidjes,
zonder roest
(gooreerdgronden)

Zn

zonder ijzerhuidjes
met roest
(beekeerdgronden)

Zs

dikte van de
eerdlaag

code

o n d e r v e r d e l i n g

Textuur van de bovengrond

diepteiigging van
het grondwater

IfO

na a r :

code

lemigheid

code
kaart
eenheid

code
korrelgrootte

15-30 cm

tZn

GHG <
cm
(laag-zeer laag)

tZna

matig fijn
matig grof

tZnaS
tZnal

sterk lemig
sterk lemig

tZna55
tZna75

30-50

cm

cZn

GHG < kO cm
(laag-zeer laag)

cZra

matig fijn

cZnafj

zwak lemig

cZn«52

15-30 cm

tZg

GHG < V> cm
(laag-zeer laag)

tZga

zeer fijn
matig fijn

tZgai
tZgaS

sterk lemig
sterk lemig

tZga55

30-50

cZg

GHG < 40 cm
(laag-zeer laag)

oZga

matig fijn
matig fijn

cZgajj
cZga^.

zwak lemig
sterk lemig

cZga51
cZga5^

cm

tzg«35

(Zand) Vaaggronden; gronden waarin ondieper'dan 40 cm geen of slechts vage bodemhorizonten zijn ontwikkeld
V e r d e r e
aanwezigheid van ijzerhuidjes

zonder ijzerhuidjes

Opm,

diepteligging van het
grondwater

code

Zn

o n d e r v e r d e l i n g

GHG > 40 cm
(hoog-middelhoog)

n a a r s
Textuur van de bovengrond

code
korrelgrootte

Zn

matig fijn

! code

Zn^

Het onderstreepte gedeelte van de,code geeft de, in de voorgaande kolom genoemde onderverdeling aan«Afb, 9

Schematische indeling van de zandgronden.

lemigheid
leemarm

code
kaaiteenheid
Zn5i

- 27 5. BESCHRIJVING VAN DE KAARFEENHEDEM OP DE BODEMKUNDIGE OVER
ZICHTSKAART. SCHAAL 1 : 25 OOP (bij. 2)
5.1

Inleiding

De hoofdindeling van de gronden in dit gebied is gebaseerd
op de verschillen in het moedermateriaal. Er zijn drie hoofdklas
sen onderscheiden:
zandgronden '
moerige gronden
veengronden
De verdere indeling en codering is voor de zandgronden sche
matisch weergegeven op afbeelding 9 en wordt bij de beschrijving
van deze hoofdklasse nader toegelicht. De schematische weergave
(voor een beter overzicht) is voor de moerige gronden en de veen
gronden achterwege gelaten i.v.m. het geringe aantal onderschei
dingen. Voor zover ter plaatse niet verklaard, wordt voor de defini
ties der gebruikte indelingscriteria verwezen naar het glossarium.
In totaal zijn op de bodemkundige overzichtskaart 25 enkelvoudige
eenheden en 1 samengestelde eenheid onderscheiden terwijl daarnaast
nog een 5 tal toevoegingen is gebruikt.
In dit hoofdstuk worden de kenmerken en eigenschappen der kaart
eenheden besproken, grotendeels in de volgorde zoals ze in de legenda
en op de afbeelding voorkomen. Na de beschrijving van een hoofdklasse
volgen steeds de beschrijvingen van de tot deze hoofdklasse behorende
kaarteenheden. Ten einde herhalingen zoveel mogelijk te voorkomen zijn
nauw verwante eenheden te zamen beschreven, maar is van elke eenheid
wel een afzonderlijke profielschets (voorbeeld van profielopbouw)
gegeven.
Bij deze profielschetsen, die representatief zijn voor de des
betreffende kaarteenheid, staan codering, oppervlakte en benaming ver
meld alsook de toevoegingen en de grondwatertrappen die binnen de
eenheid voorkomen. Onder het hoofd toelichting worden eventueel voor
komende variaties en afwijkingen binnen de kaarteenheid genoemd ter
wijl in sommige gevallen een opmerking is gemaakt omtrent de water
huishouding der gronden.
5*2 Zandgronden
Hiertoe behoren per definitie de gronden die tussen 0 en 80 cm
voor meer dan de helft uit zand bestaan, behalve die met een moerige
bovengrond of een moerige tussenlaag.
De zandgronden van dit gebied bestaan vanaf het maaiveld tot 1,20 m
(boringsdiepte) uit matig grof zand (plaatselijk in het oosten), uit
matig fijn zand of uit minstens 50 cm zand op een oude klei-ondergrond.
Dit laatste komt tussen Bavel en Gllze plaatselijk voor.
Naar het al of niet aanwezig zijn van duidelijke bodemhorizonten
en de aard en de dikte hiervan zijn de zandgronden onderverdeeld in:
moderpodzolgronden
humuspodzolgronden
eerdgronden
vaaggronden
De verdere indeling wordt in de nu volgende paragrafen beschre
ven, met gebruikmaking van de schematische weergave.
De indeling naar de textuur heeft betrekking op de bovenste
30 cm. In het Rijensbroek komen gronden voor die wat hun zandgrofheid
betreft, tot het matig grove zand (> 210 mu) zijn gerekend. Het mate
riaal (hoogterras) is echter zeer heterogeen en een aantal profielen
heeft een minder grofzandige bovengrond. Daar het materiaal echter
duidelijk grover is dan in de rest van het gebied, is het geheel toch
als matig grof zand weergegeven.
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5.2.1

jVIoderpodzolgronden (code Y)

De moderpodzolgronden worden gekenmerkt door de aanwezigheid van
een duidelijke moderpodzol-B.
In dit gebied zijn ze ontwikkeld in sterk lemig jong dekzand. De
B-horizonten zijn zachtbruin en gaan geleidelijk over in geelgrijs
C-materiaal. De bovengronden bij de moderpodzolen zijn meestal donker
grijsbruin van kleur en hebben een humusgehalte van + 3
De dikte
van de bovengrond varieert van 30 tot 50 om.
Kaarteenheid: cY55
Omsehrijvingj Hoge loopodzolgronden in matig fijn, sterk lemig zand
vu

Oppervlaktej

67 ha (0,9 %)

Yoorbeeld_van_ grofielogbouwj
horizont

humus

3,5

leem
M50
% (mediaan)

kleur

22

150

donker grijsbruin

23

150

bruin

19

155

geelbruin

16

155

geelgrijs

120
Toelichting:

De landschappelijke ligging van deze gronden komt
overeen met die van enkeerdgronden.

Verbreiding:

Alleen ten westen van Gilze

Waterhuishouding:

Overwegend diepe grondwaterstanden (Gt VII)

Gebruik:

Bouwland

5.2.2 Humuspodzolaronden (code H)
Hiertoe behoren de gronden met een duidelijke humuspodzol-B en
zonder dikke Al. Boven de B-horizont is steeds een duidelijke A1 -ho
rizont aanwezig. Een A2~horizont wordt weinig aangetroffen, omdat
deze bij de in cultuur zijnde gronden vaak met de A1-horizont is ver
mengd, De kleur van de B-horizont is bruin tot roodbruin} de kleurin
tensitéit en ook de dikte van de horizont wisselen bij verschillen in
de diepteligging van het grondwater en de textuur van het zand. De
hoog boven het grondwater gelegen podzolen hebben als regel een dunnere
en feller gekleurde B-horizont dan de laag gelegen podzolen, waarvan
de B-horizont veelal dieper doorloopt en vaak wat flets van kleur is.
De podzolgronden hebben van nature minder gunstige eigenschappen,
zoals een vrij slechte kwaliteit van de humus. Dit is vooral het geval

- 29 in de jonge ontginningen bij podzolen met een dunne bovenlaag. De podzolgronden, die reeds lang in cultuur zijn (oudere ontginningen) hebben een
homogene bovenlaag van 30 à 50 cm als gevolg van een jarenlange bemes
ting met stalmest. Bij deze gronden is de kwaliteit van de humus daar
door aanzienlijk verbeterd.
Plaatselijk komen profielen voor waarin, ten gevolge van de grond
bewerking, de B-horizont grotendeels met de bovenliggende lagen is
vermengd.
Naar de dikte van de A1, de diepteligging van het grondwater en
de textuur zijn binnen de humuspodzolgronden 8 kaarteenheden onderschei
den (zie afb. 9). Die met een dunne Al heten veldpodzolgronden, die
met een matig dikke Al (30-50 cm) laarpodzolgronden.
Veldpodzolgronden; Humuspodzolgronden zonder ijzerhuidjes en met een
duraie Al.
Deze gronden hebben een humeuze of humusrijke boven
laag,
Kaarteenheidj Hn53
Omschrijving^

Hoge en middelhoge veldpodzolgronden, in matig fijn,
zwak lemig zand
Vla

Oppervlakte.:

Vlb

631 ha (8,3 %) 159 ha (2,1

VII
246 ha (3,2

totaal
1036 ha
13,6 %

gl t S2
Voorbeeld_van_ profielopbouwj
horizont

humus

%

1.5

leem

kleur

%

M50
(mediaan)

13

155

grijszwart

10

155

donkerbruin

10

155

lichtbruin

12

H5

geel

14

140

geelgrijs

Toelichting:

Waar deze gronden niet in cultuur zijn, zoals
bij de "Roosberg", komt onder de A1 meestal een
A2-horizont voor.
In het oosten van het gebied is de ondergrond van
deze profielen vaak wat lemiger en fijnzandiger
(Ouder dekzand).

Verbreiding:

Grote en kleine oppervlakten verspreid in het
gebied.

Waterhuishouding:

Waar deze gronden een grofzandige ondergrond
hebben (zie toevoegingen) zijn ze gevoeliger voor
droogte, dan in de gedeelten met een fijrsandige
ondergrond.

Gebruik:

Bouwland en grasland

- 50 Kaarteenheidj Hn73
9ïP§2Ö-rii3YiDSi

Hoge en middelhoge veldpodzolgronden, in matig grof,
zwak lemig zand.

®ïÏTâPEêîîi

Via.

VII

VIb

Oppervlakte^

137 ha (1,8$) 89 ha(1,

Toevoegingen^

X

204 ha (2,

totaal
430 ha
5,7 %

Y22rheeld__van_profielopbouwj
horizont

humus

%

leem
M50
% (mediaan)

kleur

5

15

190

zwartbruin

1

16

200

bruin

18

210

bruinbleek

7

350

vaal bruingrijs

10O
grijs

120
Toelichting:

In de omgeving van "klein Tilburg" en ten oosten
van "Huiten" bevatten deze gronden slschts
weinig leem en humus.
De ondergrond bestaat plaatselijk uit leem of
leembrokken.

Verbreiding:

Alleen in het oosten van het gebied»

Waterhuishouding:

Door het grove zand is de capillaire opstijging
gering zodat deze gronden erg afhankelijk zijn
van regenwater

Gebruik:

Voornamelijk bouwland
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Ç§2-r£§§î}&fiâ-J

Hna53

Omschrijving^

Lage en zeer lage veldpodzolgronden in matig fijn,
zwak leraig zand.

Öï"2£^ï/§-Ïêï*tr§PP®
QPPSïYl&fâêi

Illb

lila
197 ha (2,

Va

Vb

11|2 ha (1,%) 84 ha (1,1#) 8b7 ha (11,2#
toaal I27O ha 16,8 %

?2®Y2ëSii?Sf&i

Si » s2* x

Yoorbeeld_van_profielopbouwj
horizont

humus

%

leem
M50
% (mediaan)

kleur

6

16

160

zwart

1,5

16

160

bruin

13

160

bleekbruin

17

165

bleekgrijs

16

165

grijs

Toelichting:

In het Rijensbroek en in het zuidoosten van het
gebied komt in de ondergrond vaak hoogterraszand
voor»

Verbreiding:

Vooral ten zuidoosten van Molenschot en G-ilze
en in het Rijensbroek.

Gebruik:

De laagste delen grasland, de hogere zowel bouwals grasland.

- 32 ?§§rîë
iä-i
Omschrijving^

Hna55
Lage en zeer lage veldpodzolgronden in matig fijn,
sterk lemig zand.
lila

QPPêïYÏ&iSÎë:

Illb

7 ha(Q,1%) 33 ha(ofk%)

pr2fi§ï2Pï>2y-ïJ
humus

leem

Vb

ha(0,5$) 18 ha(0,2%) 171 ha(2,3t)
totaal 27O ha 3,5 %

Toevoegingenj g1, g2, x
Y22r^®®i^_
horizont

Ya

kleur

%

M50
(mediaan)

18

160

zwart

20

160

donkerbruin

14

160

bruin

17

160

lichtbruin

25

140

grijs

opmerkingen

met leembandjes

12Q

Toelichting:

De grootste aaneengesloten oppervlakte van deze
gronden treft men aan in het Rijensbroek. In de
ondergrond komt hier vaak hoogterras voor.

Gebruik î

Voornamelijk grasland.

Kaarteenheid:

Hna73
Lage en zeer lage veldpodzolgronden in matig grof,
zwak lemig zand.

Grondwatertrappenj
Opgervlaktej

lila

Illb

Vb

5 ha(0,1$) 8 ha(0,1$)

38 ha (0,6$

totaal 51 ha
0,7 %

Yoorbeeld_van_ profielopbouw:
horizont

humus

%

leem
M50
kleur
% (mediaan)

opmerkingen

15

200

zwart

10

250

bruin

6

300

lichtbruin

15

300

bleekgrijs

met grind

20

300

grijs

met grind

- 53 Waterhuishouding:

Het vochthoudend vermogen van deze zwak lemige,
matig grofzandige gronden is gering.

Gebruik:

Overwegend grasland.

Kaarteenheid:

Hna75

Omschrijving:

Lage en zeer lage veldpodzolgronden in matig grof,
sterk lemig zand.

Grondwatertrappenj
^5
Toevoegingen:

lila
ha.{0s2%) 63

Illb

Yb

ha(0,

91 ha(1,2%)

totaal 169 ha 2,

x

Yoorbeeld_va11_grofi.elopbou.w_:
horizont

humus

leem

%

M50
(mediaan)

20

200

bruinzwart

13

220

bruin

9

200

bruinbleek

22

190

bruingrijs

kleur

120

Toelichting:

Het zand in de ondergrond kan wisselen van zeer
grof (terraszand) tot sterk lemig zeer fijn zand.

Verbreiding:

In het Rijensbroek

Waterhuishouding:

De lage gedeelten zijn erg nat

Gebruik:

Op de wat hogere gedeelten (Gt Vb) komt vrij veel
akkerbouw voor; nabij "de Kievit" ook tuinbouw.
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Laarpodzolgronden: Humuspodzolgronden zonder ijzerhuidjes en met een
humeuze of humusrijke, matig dikke A1,
Kaarteenheidj

cHn53

Omschrijving^

Hoge en middelhoge laarpodzolgronden, in matig fijn,
zwak lemig zand.

G-rondwatertrappen:

"VTa

VTb

VII

Oppgrvlakte.:

324 ha(4,3$) 140 ha(1,8%) 125 ha(1,6f0) totaal 589 ha 7,7

Toevoegingen_:

g1, g2

Yoorbeeld_yan_profielopbouwj
horizont

humus

%

leem
M50
% (mediaan)

kleur

16

I50

zwartbruin

13

150

bruin

12

155

bruingrijs

10

155

grijs

120
Toelichting:

Ten noordwesten van Gilze is de invloed van
het hoogterras merkbaarj in de vorm van grof
zand.

Verbreiding:

Vooral in de omgeving van Bavel komen flinke
aaneengesloten oppervlakten voor.

Gebruik:

Bouw-grasland.
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5§âr£ë§2^§îâ-i

cHna53

QïSS&FiJïîSSi

Lage en zeer lage laarpodzolgronden in matig fijn,
zwak lemig zand.
nib

vb

Opgerylaktej

38 ha(0,5$) 9 ha(0,1$) 64 ha(0,8$) totaal 111 ha

Toevoegingen^

g1, g2

1,4

yoorbeeld_van_profielopbouw s
horizont

humus

Toelichting:

5.2.3

leem
%

M50
(mediaan)

kleur

15

155

zwartbruin

15

150

donkerbruin

17

145

geelgrijs

17

145

grijs

De gronden van deze kaarteenheid komen in over
wegend kleine oppervlakten verspreid over het
gebied voor. Ze zijn goed vochthoudend en met
Gt lila in gebruik als grasland.

)Ee£dgr^nden (code E en .Z)

Hiertoe behoren de zandgronden met een minerale eerdlaag, behalve
die met een duidelijke podzol-B, beginnend ondieper dan 50 cm -maaiveld.
Een minerale eerdlaag is een niet-moerige goed ontwikkelde A1-horizont
die aan bepaalde eisen t.a.v. dikte, humusgehalte en kleur voldoet.
Bij de onderverdeling van de eerdgronden zijn allereerst die met
een dikke (> 50 cm) eerdlaag benoemd en met een aparte hoofdcode aan
gegeven: E = Enkeerdgronden. De overige (zand)eerdgronden zijn met
de hoofdletter Z gecodeerd en pas op een lager niveau benoemd (afb. 9).
In totaal zijnhLnnen de zandeerdgronden 11 kaarteenheden onderscheiden.
5.2.3.1

Enkeerdgronden (code E)

Bij deze zandgronden is de humushoudende bovenlaag (Al-horizont)
50 tot soms zelfs 80 cm dik. Ze zijn grotendeels ontstaan als gevolg
van langdurige landbouwcultuur met plaggenbemesting. Enkeerdgronden
(of oude bouwlandgronden) hebben in verband daarmee veelal een hoekige
begrenzing en liggen voornamelijk rond de dorpskernen. Ze hebben een vrij
groot vochthoudend vermogen. De enkeerdgronden bij Rijen en ten oosten
van Gilze en Huiten behoren tot de open profielen d.w.z. dat erveinig
lagen in voorkomen die storend zijn voor de waterbeweging. Dit in te
genstelling tot de oude bouwlanden in de rest van het gebied, waar in
de ondergrond vaak leem- of oude kleilagen voorkomen die in natte
perioden verhinderen dat het overtollige water via het profiel wordt
afgevoerd.
Het humusgehalte van de enkeerdgronden varieert van 3 to 7 %•

- 36 Kaarteenheid!

EZ53

Omsçhrijvingj

Hoge en middelhoge enkeerdgronden in matig fijn, zwak
lemig zand.
via

vib

vu

QEPêïYl&öêi

313 ha(li-,1$) 317 ha(4,2$) 402 ha(5,

Toevoegingen:

g1, g2

Y22rö§§i^_Y&S_Pr2fi§i2Efe2BWi
horizont
humus

totaal 1032 ha 13,^

leem

%

M50
(mediaan)

12

150

grijszwart

12

150

grijsbruin

10

150

bruingeel

10

150

geelgrijs

kleur

10a
120

Toelichting:

Ten westen van "klein Tilburg" komt in de pro
fielen veel hoogterraszand voor.
De enkeerdgronden bij Rijen zijn het minst lemig
(± 10 fo).

Gebruik:

Op Gt VII voornamelijk bouwland, op de lagere delen
zowel bouw- als grasland.

- 37 EZ55
Omschrijving^

Hoge en middelhoge enkeerdgronden in matig fijn,
sterk lemig zand.

?§Î®RÏR§PBÊSI

^£'2S-âî

QPP®rïï§^iêi

vra

235

vib

VII

ha(3,1$) 126 ha(l ,jf0) 27 ha(o,i$) totaal 388 ha 5,2$

Voorbeeld_ van_ profielogbouwj
horizont

$

(mediaan)

M50

kleur

b

22

155

bruinzwart

3

20

155

grijszwart

18

150

bruin

17

U5

grijs

humus

leem

120
Toelichting:

Bij Gilze komen vrij^veel leemlagen in de
ondergrond (> 120 cm) voor.

Verbreiding:

Ten oosten van Bavel en bij Gilze

Gebruik:

Bouw- en grasland

- 38 Kaarteenheid:

EZa53

Omschrijving^

Lage en zeer lage enkeerdgronden in matig fijn,
zwak lemig zand.

SrS^dwatertrappenj IHa

Illb

Vb

QBPërYi&ISëJ

9 ha(o,1$) 7 ha(o,1$) 29 ha(0,l$)

Toevoegingen:

w

totaal J4.5 ha

Voorbeeld_van_ profielogbouw_:
horizont

humus

leem

M50
(mediaan)

kleur

8

16

I50

zwart

6

12

165

grijszwart

16

165

grijs

20

I65

blauwgrijs

broekveenachtig

Toelichting:

Ten oosten van Rijen en Gilze komt op veel
plaatsen een moerige laag voor.

Verbreiding:

Enkele kleide oppervlakten ten oosten van
Rijen en ten noordoosten van Gilze.

0,6 %

- 39 EZa55
Omschrijving^

Lage en zeer lage enkeerdgronden in matig fijn,
sterk lemig zand.

Grondwatertrappenj

lila

IHb

Va

Vb

Oppervlakte^

13 ha(0,2$) 17 ha(0,2^) 21 ha(0,3$) 128 ha(1,1%

Toevoegingen:

x

totaal
179 ha
2,4 %

Voorbeeld_van_ profielopbouwj
horizont

humus

leem
%

M50
kleur
(mediaan)

20

155

bruinzwart

24

150

grijszwart

opmerkingen

donkergrijs
14

160

grijs

leembrokken

120
Toelichting:

In deze gronden komt op veel plaatsen een leemlaag voor; de diepte en dikte van deze laag kun
nen zeer sterk wisselen.

Waterhuishouding:

Waar de leemlaag hoog in het profiel voorkomt
zal in regenrijke perioden wateroverlast optreden.

Gebruik:

Voornamelijk grasland

5.2.3-2

Overige_£zand}eerdgronden (code Z)

Bij deze gronden is de minerale eerdlaag 15 tot 50 cm dik. Voor
zover ze in dit gebied voorkomen hebben ze geen ijzerhuidjes rond de
zandkorrels en worden ze, afhankelijk van het voorkomen van roest,
gooreerd- of beekeerdgronden genoemd (afb, 10).
Gooreerdgronden: Deze gronden vertonen geen roestverschijnselen in
het profiel,althans niet in de bovenste 35 cm«
Ze zijn onderverdeeld naar dikte van de A1 (15~30 cm
en 30-50 cm) en naar textuur, in vier kaarteenheden.
De gronden liggen laag en zeer laag (GHG < 40 cm).
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5§&r£fë2£®i<ii

tZna55

Omsçhrijyingi

Lage en zeer lage gooreerdgronden in matig fijn,
sterk lemig zand.

Grondwatertrappenj

II

lila

Illb

Vb

totaal

Oppervlakte:

12 ha(o,2$) 84 ha(1,1g) 8 ha(0,1%) 5 ha(<0,1^) ]0^ J8,

Toevoegingen:

gl, g2

^
I
£

Voorbeeld_van_ profielopbouwj
horizont

%

M50

kleur

opmerkingen

fo

(mediaan)

7

25

155

grijszwart

iets verwerkt

20

180

bleek

16

250

bleek

16

250

donkergrijs

humus

leem

120Toelichting:

In deze profielen bestaat de ondergrond veelal
uit hoogterraszand. Het humusgehalte varieert
van 5 tot 10 %.

Verbreiding:

Alleen op enkele plaatsen in het Rijensbroek.

Waterhuishouding:

Waar hoogterraszand voorkomt zijn deze profielen
zeer doorlatend.

- VI Kaarteenheidj

tZna75

Omschrijving^:

Lage en zeer lage gooreerdgronden in matig grof, sterk
lemig zand.
lila

QBPêïYl§ÎSÎêi

29

ïSêYSêSiSSêSi

x

Hlb

ha(o,i$) 48 ha(0,6$)

totaal 77 ha

1,0$

Y22^Pëëiê^YèB-PF2ïiël2SP2l^Il

horizont

humus

7

%

(mediaan)

M50

kleur

21

200

zwart

23

210

geelbleek

20

250

vaalgrijs

25

250

grijs

leem

Toelichting:

Het zand in de ondergrond is grover dan in de
bovengrond.

Verbreiding:

Slechts één oppervlakte, in het Rijensbroek nabij
"De Kievit".

Gebruik:

Vrij veel bouwland.

-
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Kaarteenheid,:

eZna53

QSiS&rjjYiSSi

Lage en zeer lage gooreerdgronden in matig fijn,
zwak lemig zand.

Grondwat§rtrappenj
Oppervlakte^

lila

4 ha(<0,1%)

Y22£Î?ê§ï§_yan_ Pr2fiSïSPï'SïïJ
horizont
humus

Vb
25 ha(0,

totaal 29 ha

0,3 %

leem

%

M50
(mediaan)

14

160

grijszwart

12

160

bleekgrijs

u

145

grijs

kleur

Verbreiding:

Er komen slechts enkele oppervlakten van deze
gronden voor, o.m. in het westen van het gebied
nabij het klooster "iJpelaar".

Gebruik:

Bouw- en grasland

Beekeerdgronden: Eerdgronden zonder ijzerhuidjes maar met roest.
De roestafzettingen beginnen ondieper dan 35 cm
en lopen door tot de gereduceerde zone of zijn
over hoogstens 30 cm onderbroken. De bovengrond
(Al-horizont) is 15 tot 50 cm dik en bruingrijs
tot zwart van kleur.
Tussen Bavel en Gilze komen vrij grote oppervlakten
beekeerdgronden voor bestaande uit zeer fijn zand
met in de ondergrond oude klei, steeds binnen boorbereik (120 cm).
Bij de beekeerdgronden in het Rijensbroek en ten
oosten van Gilze, komt in de ondergrond vaak hoogterraszand (zone van Sterksel) voor.
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Kaarteenheid:

tZga35

Omschrijving^

Lage en zeer lage beekeerdgronden in zeer fijn, sterk
lemig zand.

Grondwatertrappenj II

lila

Oppervlakte^

13 ha(0,2$) 31 ha(0,

ï22Y2ëSï2Së£i

xx

Y22rfe§!?lâ'_Yâ2_Pï2«™2£È2y;S?i
horizont
humus

%

A1g

leem
fo

k

Va

Vb

242 ha(3,2$) 126 ha(1,7$)

M50
(mediaan)

totaal
412 ha
5,5 ?

kleur

30

130

bruingrijs „

28

130

grijs

10

150

grijs

25j Cg

6o-s -,
70-

Qk.

D

zware oude klei

donkergrijs

120---

Toelichting:

De bovengrond van deze beekeerden is plaatselijk
wat verwerkt.
Met uitzondering van een oppervlakte nabij "De Kievit",
treft men in de ondergrond steeds oude klei of leem
aan. De horizont direct boven deze oude klei is
soms sterk roestig.

Waterhuishouding:

Door de slecht doorlatende ondergrond, zijn deze
gronden vaak te nat.

Gebruik:

Grasland.

-

kk -

tZga55
Omschrijving^

Lage en zeer lage beekeerdgronden in matig fijn,
sterk lemig zand.

Grondwatertrappenj H

Toevoegingen^

Ilia

Illb

Va

Vb

51 ha(0,7$) 366 ha.(k,8?°) 27 ha(0,1$) 41 ha(0,5%) 92 ha(1,2$)
Totaal 577 ha 7,6 %
g1, g2, x

Voorbeeld_van_profielopbouwj
horizont

humus

leem

%

M50
(mediaan)

23

150

grijsbruin

23

150

grijs

35

140

grijs

15

155

grijs

zware oude klei

kleur

grijs

12Q

Toelichting:

In het oosten van het gebied treft men bij deze
gronden veelal hoogterraszand in de ondergrond
aan.

Verbreiding:

Oppervlakten van allerlei vorm en grootte verspreid
door het gebied.

Gebruik:

Bouw- en grasland.
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Kaarteenheidj

cZga53

Omschrijving^

Zeer lage beekeerdgronden in matig fijn, zwak leraig
zand.

Grondwatertrappenj
QDPêryï&iSëi
T2®Y2®Si?S®?i

II

lila

9 ha(0,1$) 8 ha (0,1$)

totaal 17 ha

0,2 %

W

Y22?1?ëë]r£_Y&ïLPï;2£i§ï2P]?2üï_:
horizont
humus
7°

12

leem
M50
kleur
% (mediaan)
16

155

grijszwart

30

145

zwartgrijs

18

200

grijs

opmerkingen

verwerkt

120

Toelichting:

De opgebrachte A1-horizont is wat vermengd met
de oude, sterk lemige, meestal venige Al van
het oorspronkelijke profiel.

Verbreiding:

Alleen enkele kleine oppervlakten bij het dorp
Dongen.

Gebruik:

Grasland

- k6 -

5§&r£§§S^§;i4i

cZga55

Omschrijving^:

Lage en zeer lage beekeerdgronden in matig fijn,
sterk lemig zand.

Grondwatgrtrappenj

lila

Illb

Vb

Opgerylaktej

112 ha(1,5$) 13 ha(o,2$) 98 ha(1,3$>) totaal 223 ha 3,

ï2êY2fSiïîS2i>i

x

Y22£'î?§§ï$L Y§D_ Pr2fiëi2P&2y-ïïi
horizont

humus

%

leem

kleur

%

M50
(mediaan)

20

150

grijszwart

18

150

grijs

15

150

grijs

120

Toelichting:

Plaatselijk komen in de ondergrond zware
leemlagen voor.

Verbreiding:

De grootste oppervlakten van deze gronden liggen
ten noorden van Bavel. Meer naar het oosten en
ook in het Rijensbroek komen enkele kleine opper
vlakten voor.

Gebruik:

Voornamelijk grasland, op de hogere delen ook
bouwland.

5.2.4 (Zand)vaag;g;ronden (code Z)
In deze gronden ontbreekt de A1-horizont of is zo dun dat hij
niet meer aan de eisen van een minerale eerdlaag voldoet (dunner dan
15 cm). Ook een B-horizont komt niet voor.
De vaaggronden in dit gebied bestaan in hoofdzaak uit stuifduinen met grote hoogteverschillen op korte afstand. Ze hebben geen
ijzerhuidjes op de zandkorrels en behoren derhalve tot de vlakvaaggronden.
Er komt slechts één oppervlakte van voor nl. ten zuiden van
Dongen.

47 -

Kaarteenheid;

Zn51

OmschrijvingHoge vlakvaaggronden, in matig fijn, leeraarm zand.
Grondwatertrapj
Opgervlaktej

VII
7 toa ([0*1$)

totaal 7 ha

0,1 %

leem

M50
^mediaan)

Yoorbeeld_van_profielopbouwj
horizont

humus

%

2,5

Gebruik:
5.3

%

kleur

150

zwartgrijs

150

bleekgeel

150

bleek

Bos

Moerige gronden

Hiertoe behoren de gronden met een moerige bovengrond (dunner dan
40 cm) of een moerige tussenlaag (dunner dan b0 cm en beginnend ondie
per dan 40 cm).
In dit gebied zijn daarin naar de aard van de bovengrond drie
kaarteenheden onderscheiden.
Op de overgang van de moerige bovengrond of tussenlaag naar de
zandondergrond is dikwijls een dunne leemlaag aangetroffen. De onder
grond bestaat plaatselijk uit hoogterraszand.
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Kaarteenheid:

vWz

Omschrijvingi

Zeer lage broekeerdgronden met een moerige bovengrond.

Grondwatertrappen:

II

QSPêrYi&îFÎfi

68 ha(0,9$)

Toevoegingen:

gl, g2, x

Y22ï,l?§§lâ_Y&2_Eï'2!'i§ï2P]?2yïi
horizont
humus

6o—i
8o-i
100H
—?

leem

%

Al

veen (weinig veraard)

U

leemlaag

totaal 72 ha

0,9 %

kleur
M50
(mediaan)

opmerkingen

donkerbruin leemhoudend

C

2k

190

grijs
bleekgrijs

C

20

190

grijs

C

20

220

grijs

18

200

donkergrijs

12

220

donkergrijs

iets roest

veel houtresten

1

45~j

b ha(<0,1%)

!a

:

lila

CG

120-

Toelichting:

De bovengrond is wisselend van dikte en vaak
sterk lemig.
Het zand in de ondergrond is veelal vrij grof.
Veel van deze gronden zijn bezand»

Verbreiding:

In het dal van het riviertje "de Donge" en ten
noorden van Bavel,

Waterhuishouding:

Meestal nat.

Gebruik:

Grasland
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Kaarteenheid:

hWz

Ornsehrijvingj

Zeer lage broekeerdgronden met een kleiige moerige
eerdlaag.

&ï9El^a.t§rtrappenj I
SPPfiYÏ&^ïfi
î2êY2§SiSSÊ&i

II

lila

5 ha(<0,1$) 95 ha(1,2$) 18 ha(0,2$)

totaal 118 ha

j g2

Y22£}?2§!4_yan_ S?2£i§i2E!?2ywi
horizont
humus

leem
fo

M50
(mediaan)

kleur

kleiige, moerige eerdlaag

bruinzwart

leemlaag

grijs
17

165

grijs

14

165

grijs

14

165

grijs

120

Toelichting:

Plaatselijk komt een zanddek voor van wisselende
dikte (15-40 cm)»

Verbreiding:

Alleen in het noordoosten van het gebied.

Gebruik:

Grasland

1,5 %
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Kaarteenheid:

pzWz

Omschrijving^

Lage en zeer lage broekeerdgronden met een zanddek
waarin een minerale eerdlaag.

Grondwatertrappenj

II

lila

Oppervlakte:

71 ha (3,9$) Î2 ha(0,270

Toevoegingen:

g1, g2

totaal 83 ha

1 ,\f0

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

%

leem

19
moerige laag

M50

kleur

150

bruinzwart

(mediaan)

zwartbruin

15

bleek

10

grijs

Toelichting:

De dikte van het zanddek wisselt van 15 tot 35 cm.

Verbreiding:

In het westen van het Rijensbroek

Gebruik:

Grasland

5A

Veengronden

Deze gronden bestaan tussen 0 en 80 cm voor meer dan de helft
uit moerig materiaal (overwegend broekveen). Ze komen voor in het dal
van "de Donge". De ligging t.o.v. het grondwater is zeer laag (GHG
< 20 cm). Ze zijn onderverdeeld naar de aard van de bovenlaag.

VI.Ier-veengronden: deze bestaan vanaf het maaiveld uit moerig materiaal,
zonder eerdlaag. Door het ontbreken van een zanddek
hebben deze gronden een geringe draagkracht.
Madeveeneronden:

ook deze gronden bestaan vanaf het maaiveld uit
moerig materiaal, doch in de bovengrond is een
eerdlaag ontwikkeld. Ze komen alleen voor in asso
ciatie met meerveengronden.

Meerveengronden:

veengronden met een zanddek, dat opgebracht is ten
einde de draagkracht van de zode te verbeteren.
Door de zeer gecompliceerde ligging van de verschil
lende kaartvlakken konden ze niet afzonderlijk worden
weergegeven.

In de veengronden komt op de overgang van het veen naar de zandondergrond plaatselijk een leemlaag voor. De dikte van de veenlaag kan
sterk wisselen, zelfs op zeer korte afstand, doch bedraagt zelden
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meer dan 80 cm. De zandondergrond (zonder humuspodzol) bestaat over
wegend uit zwak lemig, matig fijn zand, plaatselijk voorafgegaan door
een dunne laag sterk lemig zand.
Kaarteenheid:

vVz

Omschrijvingj

Zeer lage vlierveengronden

Grondwatertrappenj
Oppervlakte2
ï£?§Y2ëSi??SëSi

I

II

10 ha(0,1$) 16 ha(0,2$)

totaal 26 ha

0,3 %

g2

Yoorbeeld_van_Profielopbouwj
horizont

leem

M50
(mediaan)

broekveen

15

kleur

zwartbruin

155

grijs

120

Toelichting:

Deze gronden komen, verspreid over enkele
kleine oppervlakten, alleen in het oosten
van het gebied voor. Ze zijn in gebruik als
grasland.

- 52 Kaarteenheidj_

aVz/zVz

Omschrijving^

Zeer lage madeveengronden in associatie met meerveengronden.

5r°2-§wate

rappen: I

IX

5 ha(<D,1$) J6 ha(0,5 <f)

totaal 41 ha

0,6 %

Yoorbeeld_van_profielopbouwj (madeveengrond, aVz)
horizont

leem
M50
% (mediaan)

kleur

opmerkingen

veraard veen

zwart

eerdlaag

broekveen

lichtbruin

25

I70

grijs

18

170

grijs

16

170

grijs

120
Voorbeeld._ya.rL_ profielogbouwj (meerveengrond, zVz)
horizont
O-r
- A1p
20-r

H C
65-^

humus
%

leem
M50
% (mediaan)
15

I60

broekveen

kleur

opmerkingen

bont

verwerkt

bruin

H D
80H —

20

160

grijs

)

-i DG

10

180

grijs

)
)

)

veel
houtresten

120-

Toelichting:

Het zanddek in de meerveengronden kan zowel
humeus als humusarm zijn.

Verbreiding:

De gronden zijn in gebruik als grasland
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5.5 Toevoegingen
Zoals in paragraaf 4.3.2 is vermeld, zijn sommige profielkenmer
ken door middel van een toevoeging op de bodemkaart weergegeven,
5.5-1

Toevoegingen per kaartvlak

De omgrenzing van deze toevoegingen (een onderbroken lijn) valt
gedeeltelijk samen met die van de gecodeerde kaarteenheden.
Toevoeging W s 15 à 40 cm moerig materiaal, beginnend tussen 40 en 120 cm
Deze toevoeging komt alleen voor in het dal van het beekje
"Eerste Lei".
Toevoeging xx = oude klei, beginnend tussen 40 en 120 cm en minstens
20 cm dik
Oude klei is als toevoeging per kaartvlak aangegeven tussen
Gilze en Bavel. Hier komen grote oppervlakten van de laag gelegen
kaarteenheid tZga35 voor waarbij vrijwel steeds oude klei of leem
is aangeboord. De begindiepte kan van plaats tot plaats sterk variëren.
5.5«2 Toevoegingen per boorpunt
Deze toevoegingen hebben betrekking op zeer plaatselijk aange
troffen leem- (oude klei) en grindlagen waarvan de verbreiding met
de gebruikte boringsdichtheid niet kan worden aangegeven.
Toevoeging x = oude klei, beginnend tussen 40 en 120 cm en minstens
20 cm dik»
Deze toevoeging is gebruikt om buiten de grote kaartvlakken met
oude klei (toevoeging xx) ook de plaatselijk aangetroffen oude klei
of leemlagen te kunnen aangeven.
Toevoeging g1 = matig grof zand, beginnend ondieper dan 40 cm en
minstens 40 cm dik.
Toevoeging g2 = matig grof zand, beginnend tussen 40 en 120 cm en
minstens 40 cm dik.
Deze toevoegingen komen veelvuldig voor in het oosten van het
gebied waar hoogterraszand (zone van Sterksel) binnen boorbereik
wordt aangetroffen.
5.5.3 Vergraven gronden
De toevoegingen a en b hebben betrekking op ondiep afgegraven
en vergraven percelen. Hoewel soms een vermenging van horizonten heeft
plaatsgehad en de profielen uiteraard wat heterogeen zijn, konden
de gronden toch in een bestaande kaarteenheid worden ondergebracht.
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6. DE GRONDWATERTRAPPENKAART, schaal 1 ï 25 00O

6.1 Het karteren van grondwatertrappen
In paragraaf
werd reeds uiteengezet dat de fluctuatie van het
grondwater t.o.v. het maaiveld wordt gekarakteriseerd met de grondwatertrap (Gt). Deze geeft de gemiddelde hoogste (GHG) en de gemiddelde laag
ste grondwaterstand (GLG) weer. Ideaal zou zijn wanneer d3 grondwatertrap steeds kon worden bepaald aan de hand van intensieve grondwater
standsmetingen over een groot aantal jaren. Daar echter het doen van
metingen slechts op zeer beperkte schaal kan plaatsvinden worden grondwatertrappen meestal schattenderwijs bepaald. Men leidt de GHG en de GLG
af uit de profielopbouw, met name uit de profielkenmerken die met de wa
terhuishouding samenhangen. Verder wordt bij het omgrenzen van Gt's
evenals bij het trekken van bodemgrenzen gebruik gemaakt van landschap
pelijke kenmerken, zoals bodemgebruik, reliëf (in het bijzonder micro
reliëf), slootwaterstanden, het voorkomen van greppels en drains, enz.
Het schatten van GHG en GLG met behulp van profielkenmerken im
pliceert, dat de verbanden tussen de grondwaterkenmerken in het profiel
en GHG en GIG bekend moeten zijn. De kennis hieromtrent is vergaard door
profielstudie op plaatsen waar gedurende jaren grondwaterstanden zijn
gemeten, zoals bij Archief-Stambuizen (Archief van Grondwaterstanden
TNO, 's-Gravenhage) en door ervaring, opgedaan in reeds eerder onder
zochte, in bodemkundig en hydrologisch opzicht overeenkomstige gebieden.

6.2 Profielkenmerken voor de bepaling van GHG en GLG
Gemidde1deJa£ogste_grondwaterstand_(GHG)
Deze wordt met name in de zandgronden geschat aan de hoogte van de in
het profiel voorkomende roest- en blekingsverschijnselen (ijzerhoudende
profielen zoals roestige A/C-gronden) of blekingsverschijnselen (ontijzerde profielen zoals humuspodzolen en roestarme A/C-gronden). Deze ver
schijnselen zijn t.g.v. het op- en neergaande grondwater in het profiel
ontstaan.
Bij de interpretatie van deze verschijnselen in termen van GHG moet
gelet worden op de textuur van het profiel. Bij een bepaalde GHG zullen
in sterk lemige, fijnzandige gronden de verschijnselen hoger in het pro
fiel voorkomen dan bij zwak lemige, matig grofzandige. Dit wordt veroor
zaakt door een dikke vol-capillaire zone in eerstgenoemde gronden, die
landbouwkundig natter zijn dan minder lemige en/of minder fijnzandige
profielen bij dezelfde GHG en GLG.
Ook de aard van de profielontwikkeling (bijv. kleur, dikte en
kazigheid van de podzol-B-horizont) en het voorkomen van bijv. oude klei
in de ondergrond, geven binnen een bepaalde textuurklasse aanwijzingen
omtrent de diepte van de GHG.
Gemidd£lde_laagstejgroMwaterstand_(GLG)
De bovenzijde vari de totaal gereduceerde zone is het belangrijkste
hulpmiddel voor de schatting van de GLG. Bij niet-ontijzerde zandgron
den is deze gekenmerkt door een grijze tot donkergrijze kleur. Veen
heeft in deze zone vaak de oorspronkelijke kleur van het niet-geoxydeerde veen. In ontijzerde zandgronden heeft het deel van het profiel, dat
altijd met water verzadigd is, enigszins onbestemde grijsachtige tot
grijsgele kleuren, die een gebleekte indruk maken.In het algemeen is de
bovengrens ervan veel minder scherp dan de bovengrens van de overeenkom
stige zone (geheel gereduceerde zone) bij niet-ontijzerde gronden.
Bij de interpretatie van deze kenmerken in de termen van GLG moet
weer met de textuur van het profiel rekening worden gehouden.

- 55 Er zij nog op gewezen, dat de genoemde profielkenmerken,zoals
het begin van duidelijke reductie- en roestvlekken, het begin van de
totaal gereduceerde zone, enz. slechts na veel training door een er
varen karteerder in de profielen te herkennen zijn en meestal niet
in morfometrische zin, bijv. met behulp van de Munsell Soil Charts,,
zijn vast te stellen.
De in de vorige paragraaf genoemde landschappelijke kenmerken
vormen daarnaast een belangrijk hulpmiddel, terwijl reeds aanwezige
of tijdens de kartering gemeten waterstanden steeds nodig zijn ter
controle van de geschatte waarden.

6.3 De voorkomende grondwatertrappen (afb. 8)
Grondwatertrap I s GHG ondieper dan 20 cm, •'
GLG ondieper dan 50 cm (20 ha, 0,3 %)
Deze grondwatertrap komt slechts op 2 plaatsen langs het Wilhelminakanaal voor. Dit zijn zeer drassige veengronden waar veel biezen
en riet groeien. Bij de huidige ontwatering zijn deze gronden niet
eens geschikt voor redelijk grasland.
Grondwatertrap II s GHG ondieper dan 20 cm
GLG tussen 50 en 80 cm (378 ha, 5 %)
Behalve enkele kleine oppervlakten in het noordwesten van het
gebied en bij Molenschot komt deze Gt alleen voor in het Rijensbroek,
voornamelijk in het dal van "de Donge". Het betreft hier in hoofdzaak
moerige gronden en veengronden. Er komt alleen grasland op voor daar
ze voor akkerbouw te nat zijn.
Grondwatertrap lila î GHG ondieper dan 20 cm
GLG tussen 80 en 120 cm (978 ha, 12,7 %)
Hoewel deze grondwatertrap ook elders verspreid in het gebied voor
komt treft men de grootste oppervlakte toch aan in het Rijensbroek.
Hieruit en uit de verbreiding van de twee voorgaande Gt's, blijkt nog
eens duidelijk de lage ligging van het Rijensbroek t.o.v. de rest van
het gebied.
De gronden op Gt lila zijn echte graslandgronden; voor akkerbouw
zijn ze te nat.
Grondwatertrap Illb : GHG tussen 20 en 40 cm
GLG tussen 80 en 120 cm (383 ha, 5 %)
Doordat de GHG minder hoog in het profiel voorkomt zijn de gronden
met deze grondwatertrap minder "nat". Behalve voor weidebouw zijn ze
ook geschikt voor akkerbouw, hoewel er in regenrijke perioden moeilijk
heden bij de oogst kunnen optreden. Een uitzondering op dit laatste vor
men de grofzandige gronden op Gt Illb in het Rijensbroek. Deze gronden
hebben vanwege hun doorlatendheid vrijwel geen beperkingen voor akker
bouw. In droge perioden kan bij grasland zelfs groeivertraging voorko
men.
Grondwatertrap Va

Î

GHG ondieper dan 20 cm
GLG dieper dan 120 cm (406 ha, 5,3 %)

Met uitzondering van het Rijensbroek komt deze Gt verspreid in het
hele gebied voor. Tussen Bavel en Gilze komt hij vooral voor op gronden
met zware oude klei in de ondergrond. Hier stijgt het water in regenrijke perioden tot in het maaiveld,terwijl het in een drogere tijd vrij
diep wegzakt.
Evenals die met Gt lila,zijn de gronden met Gt Va, echte graslandgronden.
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Grondwatertrap Vb ; GHG tussen 20 en lj-0 cm
GLG dieper dan 120 cm (]J]h ha, 22,7 %)
De gronden met deze grondwatertrap zijn over het algemeen zowel
voor grasland als voor bouwland goed geschikt. Waar ze uit grof zand
bestaan of waar grof zand in de ondergrond voorkomt (Rijensbroek), is
de capillaire opstijging zo gering dat er in droge perioden vochttekort kan optreden.
Grondwatertrap Vla

Î

GHG tussen it-0 en 60 cm
GLG dieper dan 120 cm (16^0 ha, 21,6 %)

Grondwatertrap VIb : GHG tussen 60 en 80 cm
GLG dieper dan 120 cm (831 ha, 11 %)
Gronden met Gt Vla of VIb worden over vrij grote oppervlakten
verspreid door het gebied aangetroffen. Die met Gt Vla zijn geschikt
voor bouwland en voor grasland, hoewel bij grasland rekening moet wor
den gehouden met enige groeivertraging in de zomer. Vooral op de grofzandige gronden in het Rijensbroek. De gronden op Gt VIb zijn alleen
geschikt voor akkerbouw, met op de grofzandige gronden beperkingen
door periodiek vochttekort.
Grondwatertrap VII s GHG dieper dan 80 cm
GLG dieper dan 120 cm (1078 ha,
Er komen enkele grote aaneengesloten oppervlakten gronden voor
met Gt VII, nl. ten westen van Gilze en in de omgeving van "Klein Til
burg". Verder ook enkele kleine oppervlakten verspreid door het gebied.
De gronden met Gt VII zijn alleen voor akkerbouw geschikt.
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- 57 7. DE BODEMGESCHIIŒHEIDSBEOORDELING VOOR AKKER-EN WEIDEBOUW.
7.1 • Inleiding
Aangezien het grootste deel van de gronden in dit gebied voor
akker- of weidebouw in gebruik is, is het van belang iets te zeggen
omtrent de geschiktheid van de op de bodemkaart weergegeven kaart
eenheden.
In hoofdstuk Ij- werd reeds opgemerkt dat de diepteligging van het
grondwater, vooral in zand- en veengronden, een belangrijke rol
speelt bij de geschiktheidsbeoordeling. Het vochthoudende vermogen is
bij zandgronden in het algemeen gering, zodat een eventuele mogelijk
heid van aanvulling vanuit het grondwater zeer belangrijk is. In de
veengronden geldt het verband grondwaterstand-geschiktheid in sterke
mate, door het eventueel optreden van klink en vertrapping.
Behalve de diepteligging van het grondwater is ook de profielopbouw en de dikte van de humushoudende bovenlaag belangrijk voor de
landbouwkundige waardering der gronden. Daarom zijn bij de geschikt
heidsbeoordeling zowel de gegevens van de bodemkaart als die van de
grondwatertrappenkaart gebruikt.
De beoordeling is gebaseerd op ervaring en vergelijking met
overeenkomstige gronden elders en op gesprekken met grondgebruikers
in het gebied. Op verzoek van de opdrachtgever zijn vervaardigd:
een tabel die de geschiktheid der gronden bij de huidige ontwatering
weergeeft (afb. 10).
een kaart, aangevende de geschiktheid der gronden bij optimale ont
watering (bijl. '+). Dit laatste is tevens in een tabel
( afb. 11) weergegeven).
7.2. De bodemgeschiktheidstabel bij de huidige ontwatering (afb. 10).
Deze is zodanig van opzet dat daarop, behalve de onderscheiden
geschiktheidsklassen, tevens wordt weergegeven welke combinaties van
kaarteenheden op bodem- en Gt-kaart in een bepaalde geschiktheids
klasse voorkomen. De gronden zijn in de tabel, globaal gezien, van
droog naar nat weergegeven.
Hierbij is voor dit gebied begonnen met de vrij droge bouwlandgronden.
In de hoofdklasse B = bouwlandgronden, zijn die gronden weerge
geven, die meer of minder geschikt zijn voor akkerbouw en weinig of
niet geschikt voor weidebouw (te droog).
In de hoofdklasse BG = bouw- graslandgronden zijn de gronden
ondergebracht die zowel voor akkerbouw als voor weidebouw meer of
minder geschikt zijn.
De derde hoofdklasse is die der G = graslandgronden. Hierin
komen de gronden voor die voor grasland meer of minder geschikt,
doch voor bouwland meestal te nat zijn.
Hoofdklasse 0 omvat de ongeschikte gronden. Deze zijn zowel voor
bouwland als voor grasland ongeschikt (te droog).
TeeItmoge1ijkheden. Er zijn in de tabel drie onderscheidingen naar
teeltmogelijkheden op bouwland gemaakt, n.l. goed, matig en gering.
Bij een goede teeltmogelijkheid kan het gewas zonder noemens
waardige bezwaren regelmatig op de desbetreffende gronden worden
verbouwd. Men kan gemiddeld rekenen op een goede opbrengst.
Bij een matige teeltmogelijkheid worden de gewassen weliswaar
vrij regelmatig verbouwd, maar zijn tegen de teelt gerede bezwaren
aan te voeren ten aanzien van het teeltrisico en/of bijzondere
kosten. Gemiddeld liggen de opbrengsten lager dan op gronden met
goede teeltmogelijkheden. Goede opbrengsten zijn in gunstige jaren
niet uitgesloten. In minder gunstige jaren zullen de opbrengsten
slecht kunnen zijn.
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- 58 Op gronden met geringe teeltmogelijkheden wordt het gewas weinig
verbouxvd, omdat tegen de teelt ernstige bezwaren bestaan wat betreft
teeltrisico en/of bijzondere kosten. Gemiddeld liggen de opbrengsten
laag en men dient rekening te houden met misoogsten.
Voor de classificatie van de graslandgronden gebruikt men de
term gebruikswaarde. Deze wordt eveneens in drie gradaties aangegeven,
n.l. goede, matige en geringe gebruikswaarde.
Gronden met een goede gebruikswaarde leveren veel gras, veelal
met een goede veevoederkwaliteit, de gevoeligheid voor bepaalde weers
invloeden (droogte, veel regen) is niet groot.
Gronden met een matige gebruikswaarde hebben bij graslandexploita
tie beperkingen door bijv. groeivertraging, door droogte of slechte
draagkracht,van de zode.
Gronden met een geringe gebruikswaarde zijn voor de exploitatie
van een goed graslandbedrijf te droog of te nat.
Ten aanzien van de hierbovengenoemde teeltmogelijkheid en gebruiks
waarde gelden de volgende beperkingen: Er zijn grondendie zo weinig
vochtreserve hebben, dat ze voor de desbetreffende teelt als te droog
moet worden aangemerkt. Daarnaast komen gronden voor die een overmaat
aan vocht bezitten, en als te nat moeten worden beschouwd voor de
desbetreffende teelt. In beide gevallen moet men regelmatig op een
volledige mislukking van de oogst rekenen.
Vrijwel elk grasland heeft in de zomer een zekere groeivertraging.
Deze is sterk afhankelijk van de weersgesteldheid; speciaal de neer
slagverdeling in de maanden juni, juli en augustus is hierbij van
groot belang. De beoordeling van de groeivertraging in de zomer wordt
gegeven onder voorwaarde van een normale neerslagverdeling in genoemde
maanden.
Een late voorjaarsontwikkeling wil zeggen dat op natte en daardoor
koude gronden het gras enige weken later dan normaal tot volle ont
wikkeling komt.
De draagkracht van de zode is van grote betekenis in verband met
de verliezen door vertrapping en voor de machinale bewerking. De draag
kracht van de zode wordt bepaald door het humusgehalte, de textuur
en het vochtgehalte (van de zode). Wanneer de draagkracht matig is,
zal er alleen in natte voor- en najaren vertrapping optreden, terwijl
deze gedurende het groeiseizoen gering is. Gronden met een slechte
draagkracht zijn nog beweidbaar, maar in perioden met enige water
overlast zal de zode door vertrapping of bewerking worden beschadigd.
7.3 De bodemgeschiktheidskaart voor akker- en weidebouw bij optimale
ontwatering, schaal 1 : 25 000 (bijl. '4, en afb. 11).
Aan deze kaart ligt het principe ten grondslag dat de grondwater
stand zodanig verlaagd wordt dat deze niet meer binnen !+0 - maaiveld
komt. Het gevolg hiervan is o.m. dat gronden die door hun hoge grond
waterstand thans alleen maar geschikt zijn voor grasland, dan even
eens voor bouwland gebruikt kunnen worden. Optimale ontwatering wil
dus zeggen dat er water onttrokken wordt aan te natte gronden,
waarbij men de grondwaterstand op een zo gunstig mogelijk peil tracht
te handhaven, maar houdt niet in dat de grondwaterstand in thans te
droge gronden verhoogd wordt. De bij deze kaart behorende bodemgeschiktheidstabel (afb. 11) is van opzet gelijk aan de tabel bij de
huidige ontwatering (afb. 10). Bij de beoordeling bij optimale
ontwatering zijn de kaarteenheden die op een "natte" grondwatertrap
liggen echter als goed ontwaterd geclassificeerd. Dit heeft tot
gevolg dat op de geschiktheidstabel bij de huidige ontwatering meer
onderscheidingen voorkomen dan op de geschiktheidstabel bij optima
le ontwatering en dat de omschrijving der verschillende geschiktheidsklassen op beide tabellen niet gelijk is.

- 59 Ook op de bodemgeschiktheidskaart zijn de hoog boven het grond
water gelegen gronden uiteraard als alleen maar geschikt zijnde voor
bouwland aangegeven, terwijl de veengronden ook bij een lagere grond
waterstand voor bouwland weinig waarde hebben in verband met de te
geringe draagkracht van de bovengrond. In de legenda op de bodemge
schiktheidskaart (bijl. '+) is volstaan met de omschrijving van de
geschiktheidsklassen.
eenheden v/d
geschiktheidskaart
BI
B2
BG1
BG2
BG3
G1
G2
0
overige onder
scheidingen enz.

ha

procenten v/h totaal

621
698
2 '+65
1 9'+6
1 351
105
255
7

8,2
9,2
32,5
25,6
17,8
1,3
3,1
0,1

167

2,2

7 595

100,0

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de oppervlakte der
verschillende geschiktheidsklassen in hectares en in procenten.
Hieruit blijkt dat bij een optimale ontwatering verreweg het grootste
gedeelte der gronden meer of minder geschikt is voor zowel bouwals grasland.
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AANHANGSEL A
Het grondmonsteronderzoek
Zoals reeds in hoofdstuk 1 werd opgemerkt zijn ter controle
op schattingen in het veld een aantal grondmonsters genomen en
onderzocht op het laboratorium van de Stichting Nederlands Land
bouw Kalkbureau te De Bilt.
De plaatsen waar de monsters genomen zijn staan aangegeven
op de situatiekaart (afb. 1 ); de analyseresultaten in de tabel
van afb. 12.
Uit de analyses blijkt o.m. het hoge gehalte aan minerale
delen > 150 mu bij de monsters die in het oosten van het gebied
zijn genomen, de nummers k, 5 en 6.

