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VOORWOORD
De bodemkartering van het CRM-natuurreservaat "De Moerputten" is uitge
voerd op verzoek van de Directie van het Staatsbosbeheer.
De opdracht werd verstrekt in het schrijven Bl<r5 228., 12 augustus 19^5
WiG.van der Kloet.
Het doel van de kartering was, een inzicht te krijgen in de bodemge
steldheid en de hydrologische toestand van het gebied, om mede met
behulp hiervan tot een zo goed mogelijk beheer van het desbetreffende
terrein te komen.
De resultaten van het onderzoek zijn neergelegd in een tweetal kaarten
en in dit rapport.
Kaarten en rapport zijn vervaardigd bij wijze van proef. Zij kunnen
dienen als basis voor de bespreking met de opdrachtgever over eventueel
in de toekomst nog uit te voeren karteringen van andere CRM-objecten.
De kartering is uitgevoerd in de zomer van 1965 door J.F.Bannink, die
tevens de rapportering verzorgde.
De leiding berustte bij Ir. J.C.Pape, hoofd van Rayon Oost.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR

(ir.R.P.H.P.van der Schans)

HET HOOPD VAN RAYON OOST

(Ir.J.C.Pape)

•VERKLARING VAN GEBRUIKTE TERMEN
a. Algemeen
Bodemprofiel
Bovengrond
Bovenlaag
Hydromorfe kenmerken

Mediaan (M50)
Mineraal materiaal
Moerig materiaal
Mu
Textuur

: het totaal van horizonten (lagen) in de
bodem, die door afzetting en/of bodemvormende processen zijn ontstaan.
: bovenste 5 à 30 cm van het profiel.
; bovenste horizont van het profiel met
meestal een relatief hoog gehalte aan
organische stof.
: kenmerken,, die erop duiden dat de desbe
treffende gronden tot hoog in het profiel
permanent of periodiek met water verza
digd zijn of dit voorheen waren.
; korrelgrootte waarboven en waarbeneden de
helft (in gewiohtshoeveelheid) van de zand
fractie (50 -• 2000 mu) ligt.
: grond met een organische-stofgehalte van
ten hoogste 15$ ').
: gronde waarvan het organische-stofgehalte
hoger is dan 15$ ')•
; micron = 0.001 mm.
: granulometrische (mechanische) samenstel
ling van de grond (zie hoofdstuk 5).

b. Horizontbenaming
Hoofdhorizonten
A1-horizont

A2-horizont

B-horizont

B2-horizont
B3-horizont
C-horizont

Cl-horizont
C2-horizont

: bovenste donker gekleurde horizont van
het bodemprofiel, waarin het uitgangs
materiaal 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 uitspoe
ling verarmd.
: minerale of moerige horizont, waarin inspoeling van bovenaf heeft plaatsgevonden
(humus of lutum, al dan niet te zamen met
sesquioxyden).
: B-horizont met maximale inspoeling.
: onderste deel van de B-horizont.
: minerale of moerige horizont, die weinig
of niet is veranderd door de bodemvorming.
In soortgelijk materiaal heeft de ontwikke
ling van de bovenliggende horizonten
plaatsgehad.
: een weinig veranderde C-horizont, zoals
ontkalkte zavel of licht verteerd veen.
: een onveranderde C-horizont, zoals nietontkalkte klei en geheel onverteerd veen.

') bij kleigronden 15 a 30$.» afhankelijk van het lutumgehalte
(zie hoofdstuk 5)

- 7 D-horizont

G-horizont

AB-horizont
AC-horizont
BC-horizont
DG-horizont
Lettertoevoegingens
P

an

h

een minerale of moerige horizont, die wei-'
nig of niet is veranderd, door de bodem
vorming en afwijkt van het erboven liggen
de 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 veran
dert . Tevens moet deze horizont aan de
eisen van de C-horizont voldoen,
overgang van A- naar B- met evenveel Aals B-kenmerken.
overgang van A- naar C- met evenveel Aals C-kenmerken.
overgang van B- naar C- met evenveel fi
ais C-kenmerken.
een D-horizont, die tevens aan de eerst
genoemde eisen van een G-horizont voldoet.
een door de mens bewerkte (p = ploegen)
horizont, zoals de bouwvoor (Ap). Diep
verwerkte profielen kunnen bijv. als
volgt worden aangeduid (A1+B+C)p.
een toevoeging, die aangeeft dat een A1horizont bestaat uit van elders toegevoegd
humushoudend materiaal (door plaggenbemesting of opbaggeren). Een mogelijke onder
verdeling van de Aan-horizont geschiedt
door middel van een c'ijfertoevoeging.
lettertoevoeging, die bij elke horizont
gebruikt kan worden en die roest- of
reductievlekken aangeeft,
de toevoeging h (van humus) kan alleen in
combinatie met de codering B2 worden ge
bruikt en duidt dan op een zeer sterke
humusverrijking in het bovenste deel van
de B2 van sommige podzolgronden.

c. Korte definities van een aantal indelingscriteria
Dikke A1
Dunne A1
Duidelijke podzol-B
Dunne eerdlaag
Humuspodzol-B
Matig dikke eerdlaag
Met een niet-gerijpte
ondergrond

een niet-vergraven Al-horizont, die dikker
dan 50 cm is.
een niet-vergraven A1-horizont, die dunner
is dan JO cm, of een vergraven Ap-horizont
ongeacht de dikte.
B-horizont, die aan bepaalde eisen o.a.
wat kleur en dikte betreft, voldoet,
een moerige of minerale eerdlaag van 1530 cm dikte (een bovenlaag dunner dan
15 cm is per definitie geen eerdlaag).
B-horizont, waarin overwegend amorfe humus
voorkomt.
een moerige of minerale eerdlaag van 3°~
50 cm dikte »
gronden, die ondieper dan 50 cm slechts
matig stevig zijn of slap zijn binnen 80
cm.

- 8 Met roest

roest beginnend binnen 35 cm, hoogstens
onderbroken over 30 cm en doorlopend tot
120 cm of tot G-horizont.
het aanwezig zijn/ontbreken van ijzerhuid
jes rondom de zandkorrels, bij de podzolen
onmiddellijk onder de B2-horizont, bij de
eerdgronden en de vaaggronden boven in de
C-horizont.
een niet-moerige, duidelijke A1-horizont
van minstens 15 cm dikte,
gronden^ die tussen 0 en 80 cm voor meer
dan de helft uit mineraal materiaal be
staan.
B-horizont, waarin de humus overwegend als
moder wordt aangetroffen.
bovengrond* bestaande uit moerig materiaal,
een moerige A1-horizont dikker dan 15 cm,
waarin hoogstens 10 à. 15 volume-procenten
uit planteresten bestaan met een herkenbare
weefselopbouw.
grond waarvan het organische-stofgehalte
hoger is dan 15$ ')•
laags bestaande uit moerig materiaal, die on
dieper dan I4.O cm begint en 15 à I4.O cm dik is.
heeft betrekking op de fysische rijping en '
geeft een indruk omtrent de stevigheid. Ge
rijpte gronden zijn tot ten minste 20 cm
stevig (niet tussen de vingers door te per
sen) .
door aanwezigheid van bepaalde ijzerverbin
dingen bruinrood of neutraal-grijs gekleurde
vlekken in de grond.
a. geen roest of
b. roest dieper dan 35 cm beginnend* of
c. roest < 35 cm en onderbroken over meer
dan 30 cm.

Met/zonder ijzerhuidjes

Minerale eerdlaag
Minerale gronden
Moderpodzol-B
Moerige bovengrond
Moerige eerdlaag

Moerig materiaal
Moerige tussenlaag
Niet-gerijpt

Roest- of reductievlekken
Zonder roest

d. Bestanddelen van de grond
Lutumfractie
Slibfractie
Siltfractie
Leernfractie
Zandfractie
Grindfractie
Klei
Leem
Zand

1)

:
:
;
:
:
:
;

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% lutum
fractie bevat.
; mineraal materiaal, dat minstens 50% leern
fractie bevat.
: mineraal materiaal, dat minder dan Q% lutum
fractie en minder dan 50% leernfractie bevat.

bij kleigronden 15 à 30afhankelijk van het lutumgehalte.

- 9 e. Begrippen, betrekking hebbend op de hydrologie
Gemiddeld hoogste grond : waarde voor de grondwaterstand afgelezen
waterstand (GHG)
bij de top van de gemiddelde grondwater
standscurve .
Gemiddeld laagste grond : waarde voor de grondwaterstand afgelezen
waterstand (GLG)
bij het dal van de gemiddelde grondwater
standsvurve .
Gleyverschijnselen
: reductie- en roestverschijnselen en nog
andere blekingsverschijnselen, welke ver
band houden met de waterbeweging in de
grond.
Grondwatertrap (Gt)
: klasse van de grondwatertrappenindeling.
: klasse-indeling van gemiddelde grondwater
Grondwatertrappenindeling
standsverlopen die gebruikt wordt om op
bodemkaarten de van plaats tot plaats op
tredende verschillen in het gemiddelde
grondwaterstandsverloop aan te geven. Het
gemiddelde grondwaterstandsverloop wordt
gekenschetst door GHG en GLG. Elke klasse
van de indeling (grondwatertrap, Gt) om
vat een traject van grondwaterstandsverlo
pen, gedefinieerd door de grenzen waarbin
nen GLG of GLG in combinatie met GHG voor
de desbetreffende grondwatertrap variëren.
Reductieverschijnselen
: door de aanwezigheid van tweewaardig ijzer
veroorzaakte, grijs gekleurde vlekken in de
grond.
Roestverschijnselen
s door de aanwezigheid van driewaardig ijzer
veroorzaakte, oranje-rode vlekken, vlammen
en stipjes, soms concreties in de grond.
Totaal gereduceerde zone : het deel van het profiel dat steeds of vrij
wel steeds verzadigd is met water en ten
gevolge daarvan nooit of vrijwel nooit lucht
bevat (G-horizont).
f. Ye£klaring 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.
Beek
Broek

Eerd

(in beekeerdgronden)
deze naam is gekozen, omdat de bewuste gron
den veel langs beken voorkomen,
(in broekeerdgronden)
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 eerdgronden)
een oude spelling en gewestelijke uitspraak
van het woord "aarde" is gekozen om donkere
en goed veraarde bovengronden te benoemen.
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Goor

Kamp
Polder
Podzol

Rauw
Vaag

Veld

Vlier
Vliet

Waard

: (in enkeerdgronden)
de met "enk" benoemde zandgronden zijn
ontstaan 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 kamppodzolgronden)
algemene naam voor een afgeperkt stuk land.
Slaat op oudere ontginning in podzolgronden.
: (in poldervaaggronden)
de desbetreffende gronden komen in verreweg
de meeste polders wel voor.
: (in podzolrauwveengronden enz.)
het woord stamt uit het Russisch en heeft
betrekking op de askleurige loodzandlaag
(de A2-horizont).
; (in rauwveengronden)
rauw heeft hier de betekenis van = weinig
veranderd, d.w.z. weinig veraard.
: (in vaaggronden)
onduidelijk,, niet scherp omlijnd. Wordt
gebruikt voor gronden met de minst duide
lijke horizonten.
: (in veldpodzolgronden)
veldnamen worden ten noorden van de grote
rivieren aangetroffen op (meestal lage)
heidevelden buiten de oude ontginningen.
0nhet zuiden komt deze naam voor op oude
bouwlanden en is daar dus onjuist voor
deze gronden).
: (in vlierveengronden)
konrt van vlieder of vledder en is een
toponiem dat slaat op moerassig grasland.
: (in vlietveengronden)
vliet komt van vlieten (drijven). Vlietlanden (typisch gebied voor rauwveengr.)
zijn gelegen tussen de boezem en de boezem
kaden .
: (in waardveengronden)
een door water omsloten landj In de waarden
(Alblasser enz.) komen deze gronden veel
voor.

g. Namen_van plantesoorten
Amerikaanse vogelkers
Blauwe knoop
Boerenwormkruid
Borstelgras
Bramen
Dotterbloem
Duizendbl adEls
Fiorin
Gele lis
Gewoon struisgras

: Prunus serotina
: Succisa pratensis
: Tanaceturn vulgare
Nardus strict a
; Rubus spec.
; Caltha palustris
: Achillea millifolium
: Alnus glutinösa
: Agrostis stolonifera
: Iris pseudacorus
; Agrostis tenuis

- 11 Glidkruid
Grote pimpernel
He rf s11e e uwentand
Holpijp
Kale jonker
Kattestaart
Knoopkruid
Kruipende boterbloem
Kruipend struisgras
Liesgras
Mannagras
Margriet
Mattenbies
Moerasrolklaver
Moerasspirea
Moeraswalstro
Moeraswederik
Pitrus
Pluimstruisriet
Pijpestrootje
Ratelaar
Reukgras
Riet
Rietgras
Roodzwenkgras
Schapenzuring
Scherpe boterbloem
Smalle weegbree
Smeerwortel
Spaanse ruiter
Trilgras
Veenwortel
Veldzuring
Vogelvrikke
Wäteraardbe i
Watergentiaan
Waterlelie
Watermunt
Wilde bertram
Wilgensoorten
Witbol
Wolfspoot
Zeggesoorten

:
:
:
:
:
:
:
:
•
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
;
;
:
:
:
:
:
:
;
:
:
:
:
:
;
:
:
:
:
:

Scutellaria galericulata
Sanguisorba officinalis
Leontodon autumnalis
Equisetum fluviatile
Cirsium palustre
Lythrum salicaria
Centaurea pratensis
Ranunculus repens
Agrostis canina
Glyceria maxima
Glyceria fluïtans
Chrysanthemum leucanthemum
Scirpus lacustris
Lotus uliginosus
Filipendula ulmaria
Galium palustre
Lysimachia vulgaris
Juncus effusus
Calamagrostis caneseens
Molima caerulea
Rhinanthus spec »
Anthoxanthum odoratum
Phragmites communis
Phalaris arundinacea
Pestuca rubra
Rumex acetosella
Ranunculus acris
Plantago lanceolata
Symphytum officinale
Cirsium dissectum
Briza media
Polygonum amphibium
Rumex Acetosa
Vicia cracca
Comarum palustre
Nymphoides peltata
Nymphaea alba
Mentha aquatica
Achillea ptarmica
Salix spec. (cf.cinerea + aurita)
Holcus lanatus
Lycopus europaeus
Carex div. spec, (disticha^ nigra
panicea)
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SAMENVATTING
De bodemkartering van het natuurreservaat "De Moerputten", groot ca.
155 ha* geschiedde in de herfst van 19^5 met als doel een bijdrage te
leveren voor het opstellen van beheersplannen. Daartoe werden een bodemkaart en een grondwatertrappenkaart vervaardigd.
Het gebied ligt in een zwak golvend dekzandlandschap. Het grootste
deel is een verveend moeras, waarin thans weer veengroei optreedt en dat
aan de noordoost-, oost- en zuidoostzijde wordt omgeven door de hoger
gelegen rug van een paraboolduin. In het midden ligt een waterplas om
ringd door kraggen. Verder naar de randen komt een wilgenstruweel voor,
afgewisseld met blauwgrasland en weilanden. In het zuidoosten ligt een
smalle strook bouwland.
De bodemvormende factoren, die besproken worden in hoofdstuk 3>
hebben aanleiding gegeven tot het ontstaan van verschillende bodems,
nl. veengronden, podzolgronden, eerdgronden en vaaggronden. In hoofdstuk
li worden enkele algemene opmerkingen over deze gronden gemaakt en wordt
hun ontstaan summier aangegeven.
De hoofdindeling van de gronden, grotendeels gebaseerd op de aard
van het moedermateriaal, is als volgt s
Veengronden
Moerige gronden
Zandgronden
Rivierkleigronden.
De verdere indeling is weergegeven in hoofdstuk 5j> waarbij onder
meer ter sprake komen de textuurindeling, de organische-stofklassen,
het profiel- en kalkverloop en de grondwatertrappenindeling.
De veengronden beslaan een grote oppervlakte. Ze komen voor in het
midden, omgeven door moerige gronden met podzolgronden in het oostelijk
deel en eerdgronden in het westelijk gedeelte.
Bij de beschrijving van de onderscheiden bodem-eenheden wordt telkens
de ligging en de verspreiding aangegeven. Van elke eenheid is een globale
profielbeschrijving opgesteld, terwijl ook iets over de vegetatie wordt
gezegd-.
Ten slotte wordt de grondwatertrappenkaart behandeld. Deze kaart
geeft een beeld van de standen van het grondwater. In een zeer groot
deel van het gebied is sprake van wateroverlast. Bij de kartering werd
hiervan hinder ondervonden.
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INLEIDING

1.1 Algemeen
Voor de aanvang van de kartering in het natuurreservaat "De Moerputten"
heeft er een bespreking plaatsgehad met de natuurbeschermingsconsulent
voor Noordbrabant , de heer Ir. VJ.Thijsse en de heer G.van der Laar. De
Stichting voor Bodemkartering is erkentelijk voor hun medewerking, ook
tijdens het werk ondervonden.
^^ Het gebied (afb.1)
Het onderzochte gebied is ca. 155 ha groot en ligt tussen 's-Hertogenbosch en Vlijmen. De spoorlijn naar Geertruidenberg loopt er doorheen. De
zuidgrens is deels de weg van 's-Hertogenbosch naar Cromvoirt en deels de
Ruidigersteeg. De zgn. Bossche sloot met Broekdijk vormt een gedeelte van
de noordwestgrens, terwijl de weg 's-Hertogenbosch - Vlijmen op korte
afstand (200 tot 500 m) in het noordoosten langs het gebied loopt (zie
afb.1). Het gebied komt voor op kaartblad ij.5 C van de Topografische
Kaart van Nederland» schaal 1 : 25 000.
1.5 Opname en gebruikte gegevens
Het veldwerk is uitgevoerd in de periode half september tot half
oktober 19^5• Als basiskaart voor de veldopname, zowel als voor het ver
vaardigen van de definitieve kaarten werd gebruik gemaakt van een kaart,
schaal 1 : 5 000., die beschikbaar was gesteld door de opdrachtgever.
Het totaal aantal boringen bedraagt 275 °f bijna 2 per ha. Hiervan
zijn 207 boringen uitgevoerd tot een diepte van 120 cm en 66 tot de zandondergrond (dieper dan 120 cm).
In het algemeen wordt aan de hand van kleine landschappelijke ver
schillen bepaald waar boringen gedaan moeten worden. Zeer kleine ver
schillen in hoogteligging, begroeiing- vastheid van de zode enz. zijn
hierbij belangrijk. Van een landschappelijk aangepaste verspreiding van
de boorpunten kon in het middengedeelte van dit gebied minder sprake
zijn. Dit terrein is in een natte tijd grotendeels ontoegankelijk. De
boorpunten liggen hier naast kleidijkjes en in open water. Deze laatste
boringen zijn gedaan vanuit een boot.
Van het gebied waren geen andere bodemkaarten voorhanden dan de zgn.
Nebo-kaart» schaal 1 : 200 000 en de veldopname voor de kaartbladenkartering» schaal 1 : 50 000.
De textuurklassen en de organische-stofklassen werden in het veld
geschat. Om op deze schattingen enige controle te hebben zijn op een
aantal plekken grondmonsters genomen (zie afb.1). Deze werden onderzocht
op het laboratorium van de Stichting Nederlands Kalk Bureau te De Bilt.
De analyseresultaten zijn weergegeven op afb.2.
1 .Ii- De vervaardigde kaarten
De bij de veldopname verzamelde gegevens werden in code op de zgn.
veldkaarten geplaatst. Aan de hand hiervan werden een bodemkaart en een
grondwatertrappenkaart getekend en ingekleurd, beide op schaal 1 : 5 000.
Dit laatste ondanks het feit» dat de intensiteit van de opname overeen
komt met een kaart» schaal 1 : 10 000. Op verzoek van de opdrachtgever
werd echter schaal 1 : 5 000 aangehouden daar anders enkele kleine kaartvlakken weggelaten moesten worden.
De definitieve kaarten, bijlagen 1 en 2 bij dit rapport, werden
door de tekenkamer verzorgd.
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BESCHRIJVING VAN HET LANDSCHAP

2.1 Geologische opbouw
Het gebied ligt in een zwak golvend dekzandlandschap. Langs de ran
den is het reliëf ivat onrustiger. Lage zandkopjes wisselen hier op korte
afstand af met plekken en geulen waarin veen gevormd is. In het midden
ligt een groots vrij vlak terrein waarin eveneens veengroei is opgetreden.
Morfologisch is dit vlakke midden te zien als een uitgestoven laagte
(de diepe plekken in het open water zijn zeer waarschijnlijk gegraven).
In het noordoosten, oosten en zuidoosten is deze laagte afgesloten door
een paraboolduin, een rug van wisselende hoogte, ca. 2-1+ m boven het
veenoppervlak (zie ook afb.3).
Aan de noordoostkant even buiten het gebied, zijn enkele afzonderlij
ke heuveltjes van enige meters hoogte ontstaan die doen denken aan
rivierduinen.
In het westen van het gebied komt op een aantal plaatsen juist binnen
de boordiepte (120cm) een lemig zandlaagje voor. Het zand dat aan het
oppervlak ligt rekenen we tot het Jongere dekzaxid.
Op het oorspronkelijke veen, dat niet kleiig is, en op de aangren
zende moerige gronden met zandkopjes is klei afgezet ter dikte van 20 à
35 cm. De mens heeft deze klei over een grote oppervlakte opzij gezet
(in dijkjes) en het veen weggehaald. In de ontstane putten vormt zich
thans weer veen. Hierin is nauwelijks klei aanwezig, behalve aan de
basis of in de diepste lagen van dit initiale veen. Men kan dan ook wel
aannemen, dat deze klei voornamelijk is afgezet vóór het baggeren van
het veen en na het ontstaan van dikke veenlagen.
De bij de vervening gevormde "kleidijkjes" zijn plaatselijk zeer
talrijk.
2.2

Landschappelijke opbouw

Naast en in samenhang met de geologische opbouw en de waterhuishou
ding als belangrijke elementen in het landschap, is daar het cultuur
landschap. Ontginningsgeschiedenis, bodemgebruik en verkaveling hebben
een patroon gevormd, waarmee de bewoner van een gebied vertrouwd raakt
en dat de toerist in zekere mate lokt.
Van het gekarteerde gebied, is een zeer groot deel woest en min of
meer natuurlijk begroeid. Schematisch voorgesteld als volgt. In het
midden open ivater met hier en daar o.a. wat waterlelie, watergentiaan
en mattenbies. Daar omheen een begroeiing van mattenbies met holpijp en
riet, overgaande in een brede strook met zeggesoorten, wateraardbei en
pluimstruisriet. In het vergraven en verveende deel treft men langs de
randen een wilgestruweel aan met veel pluimstruisriet. Ook langs de
kleidijkjes en op enkele andere plaatsen is er opslag van wilg en els.
Op de onvergraven veengronden met een kleidek, voor zover ze niet in
tensief in cultuur zijn, komt wild hooiland voor ("blauw grasland").
Dit is ook plaatselijk het geval op de moerige gronden en de kalkloze
zandgronden. De graslanden in het westen en langs de zuidrand zijn
intensief in cultuur. Langs de zuidoostgrens ligt een smalle strook
bouwland.
Het grasland ligt in smalle percelen gescheiden door sloten die over
wegend in de richting van het lagere midden lopen. In het verveende ge
deelte is dit met de kleidijkjes eveneens het geval.
Midden door het open water staat een reeks peilers, waarop de brug
rust van de spoorlijn 's-Hertogenbosch-Geertruidenberg. De hoge spoor
dijk scheidt het gebied in twee delen.
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15 2.J De waterhuishouding
Het grondwaterniveau komt !s winters vrijwel overal ondieper dan
ii-0 cm beneden het maaiveld voor, of het water staat zelfs boven het
maaiveld. Een uitzondering hierop maken enkele plekken langs de zuid
oost- en de noordoostgrens, 's Zomers zakt het water in de zandkopjes
in het westen en langs de rand van het gebied elders tot 80 à 120 cm
diepte weg. Hier liggen ook de plekken die 's winters nat zijn tot in
de zode maar 's zomers een waterstand hebben tussen 50 en 80 cm diepte.
In enkele andere gedeelten zakt het water 's zomers niet dieper dan
50 cm beneden het maaiveld. Het overgrote deel van het gebied is echter
nog natter, of liever, de zode drijft hier min of meer in het water.
Tijdens de kartering was de waterstand hoogj aanvankelijk, volgens de
peilschaal, 220 cm +NAP, later 210 cm. Op 10 februari 1966 was de stand
met 21.6 cm +NAP (opname de heer M.van de Vlater) abnormaal hoog, hoewel
het water toen reeds + U5 cm was gezakt.
Uit de afzetting van klei kunnen we de gevolgtrekking maken dat
vroeger overstroming voorkwam. Dat dit inderdaad gebeurde is bij de be
volking nog wel bekend (Beerse overlaat, zie afb.lj. naar van Diepen 1952).
's Winters was toen het gebied tijdelijk nog natter dan nu. Voor de af
watering van het gebied zorgde de zgn. Hamsloot, maar door de lage lig
ging was een goede ontwatering wellicht steeds moeilijk te verwezenlij
ken. Wat de beweging van het grondwater betreft kunnen we veronderstellen
dat er, gezien de humusinspoeling onder het veen, in het oosten van het
gebied min of meer een neerwaartse waterbeweging optreedt. In het westen
hebben we daarentegen een enkele plek gezien (bij de Bossche sloot) waar
ijzervlokken in het slootwater voorkomen, hetgeen kan wijzen op enige
kwel. Het veen is goed doorlatend.
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3.1

BODEMVORMING
Inleiding

Onder bodemvorming verstaan we de veranderingen die optreden in het
buitenste vliesje van de aardkorst. Ze vindt plaats vooral onder invloed
van de volgende factoren:
klimaat
moedermateriaal
biologische activiteit
reliëf en grondwater
de mens
tijd.
We zullen in dit hoofdstuk op genoemde factoren afzonderlijk even
nader ingaan. Het zal overigens duidelijk zijn dat de meeste bodemvormende factoren elkaar onderling beïnvloeden.
Het resultaat van de invloeden van al deze factoren met hun onder
linge wisselwerking is5 dat er een bodem ontstaat. In de verticale doorsnede5 het bodemprofiel5 kunnen we bepaalde horizonten onderscheiden.
De kenmerken en eigenschappen van een bodemprofiel zijn in hoofdzaak be
palend voor de onderscheiding en benoeming van de bodemeenheden op de
bodemkaart.
3•2

Klimaat

De invloed van het klimaat op de bodemvorming is aanzienlijk. Voor
chemische en biologische processen is meestal warmte nodige zodat de
temperatuur en het temperatuurverloop van belang zijn. De meeste chemi
sche reacties verlopen daarenboven in waterige oplossing. In de vorm
van neerslag is water eveneens een onderdeel van het klimaat. De hoeveel
heid en verdeling van de neerslag over de jaargetijden en de vorm waarin
zij valt is van belang.
Ons land heeft een gematigd regenrijk macroklimaat. Een groot deel
van het jaar is de temperatuur hoog genoeg om vele chemische en biologi
sche processen te doen voortgaan. Het veel voorkomende neerslagoverschot
veroorzaakt een neerwaarts gerichte waterbeweging in de grond. Deze
vochtverplaatsing heeft tot gevolg dat stoffen., die dicht bij het opper
vlak oplossen naar diepere lagen worden gevoerd waar soms een gedeelte
weer neerslaat. Voor de bodemvorming is dit van betekenis; er ontstaan
aldus gemakkelijk podzolen.
3.3

Moedermateriaal

Het materiaalj waarin de bodemvorming zich afspeelt, is in verschei
dene opzichten van belang.
De korrelgrootte en korrelgrootteverdeling bepalen de textuur van
het materiaal. Textuur en structuur zijn van belang voor de vocht- en
luchthuishouding en beïnvloeden als zodanig de chemische en biologische
processen.
Ook de aanwezigheid van gemakkelijk afbreekbare mineralen is voor
het verloop van deze processen belangrijk (natuurlijke chemische voedselrijkdom). Deze mineralen worden bovendien van betekenis geacht voor
de vorming van nieuwe verbindingen.

- 17 3 • li

Biologische activiteit

Een kenmerk van de meeste bodems is de aanwezigheid van zwarte of
bruine organische stof. Deze organische stof is uitsluitend van biologi
sche herkomst.
Het strooisel en andere delen van hogere planten worden door micro
organismen aangetast en omgezet in diverse andere stoffen. Een gedeelte
verdwijnt als gas in de lucht of gaat in oplossing in het grondwater*
een ander deel blijft als organische verbinding een rol spelen in de
bodem. Een gevolg hiervan is, dat een kluit grond gewoonlijk bestaat uit
minerale delen en organische stof. De organische stof in de bovengrond
bestaat overwegend uit uitwerpselen van bodemdieren.
De minerale delen worden meestal tot het moedermateriaal gerekend.
Het is echter bekend dat in sommige planten* vooral paardestaarten* gras
sen en zeggen* kleine kiezellichaampjes voorkomen. Zij blijven na afbraak
van de organische stof als kiezeldeeltjes enige tijd in de grond achter*
het zgn. plantenopaal.
De levende organismen spelen ook een belangrijke rol bij de menging
van de verschillende bodemcomponenten. Deze menging of homogenisatie
zal intensiever zijn naarmate de biologische activiteit in de bodem
groter is. Een uitzonderlijk belangrijke rol wordt hierbij toegekend
aan regenwormen. Door het maken van gangen bevorderen bodemdieren de
ontsluiting van het moedermateriaal.
3 .5

Reliëf en grondwater

Geologische afzettingen hebben vaak een karakteristieke verschijnings
vorm. Door de wind kunnen duinen ontstaan met duinpannen of uitgestoven
laagten er tussenin. Ook stromend water kan typerende landschapsvormen
doen ontstaan. De geomorfologie blijkt van belang voor de bodemvorming.
De lage plaatsen in het landschap staan vaak onder invloed van het
grondwater* de hoge veel minder of in het geheel niet. Zo is het mogelijk
dat de wind nog vat heeft op de hoog gelegen plaatsen* terwijl in de
laagte al veenvorming optreedt. Van de hellingen kan water afstromen
naar de laagten,, waardoor een groot verschil kan ontstaan in de hoeveel
heid doorstromend vocht in de grond. Vaak ook bepaalt de landschapsvorm
de afwatering en de ontwateringstoestand. De verbreiding van verschillende
bodemtypen hangt er ten dele mee samen.
Over het regenwater is reeds gesproken in par. 3-2. Het grondwater als
zodanig levert zijn eigen bijdrage bij de bodemvorming. In bodemlagen die
steeds verzadigd zijn met water kan geen lucht doordringen. Hierin treedt
dus ook geen zuurstof toe. Het gevolg is dat de aanwezige ijzerverbindingsn voorkomen in de tweewaardige ferrovorm* die vele ondergronden een
grijze of blauwachtig grijze kleur geeft, zgn. reductie. In de lagen
waarin wel zuurstof kan toetreder^ komen de ijzerverbindingen overwegend
voor in de driewaardige ferrivorm. Deze ferriverbindingen zijn vaak als
roest in het profiel waarneembaar. In de zone die tijdelijk wel en tij
delijk niet met grondwater is verzadigd* treedt in sommige bodems zeer
veel roest op* in andere gevallen wisselen roestvlekjes en reductievlekken elkaar af. De hoedanigheid* de beweging en de diepte van het grond
water worden dus van belang geacht bij de bodemvorming. De verschijnse
len die ermee samenhangen bepalen grotendeels of een bodem nat of droog
genoemd wordt. De hydromorfe kenmerken zullen in par. 3-9 nader bespro
ken worden.
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De mens

De mens is zeer belangrijk als bodemvormende factor. Hij heeft gronden
opgehoogd en afgeplagd; hij heeft in de ontwatering ingegrepen en veen ge
graven of gebaggerd, bossen vernield en aangeplant. Door zijn werkzaamheid
ontstonden er heidevelden en blauwgraslanden, die hij als veehouder in
stand hield. Ook wordt in zijn wijze van boderngebruik wel een belangrijke
aanleiding gezien tot het ontstaan van zandverstuivingen, al heeft hij in
later stadium getracht dit euvel te bestrijden. Verder heeft hij door
zijn teeltmethoden, het toepassen van grondbewerking en bemesting, reeds
lang invloed uitgeoefend op de overige bodemvormende factoren. Sommige
gronden heeft hij diep vergraven. In deze eeuw werd door het gebruik van
allerlei hulpmiddelen zijn invloed opnieuw versterkt. Kortom, van een
natuurlijke bodemvorming is bijna nergens sprake meer.
3-7

Tijd

De factor tijd voert geen actie in het bodemvormend proces, er is
echter wel tijd nodig voor het verloop van dit proces. Tijd voor de wer
king van het klimaat, voor de produktie, verwerking en verplaatsing van
organische stof. Met het voortschrijden van de bodemvorming wijzigt zich
de aard van de processen die zich in de grond afspelen. Zo kan men zich
voorstellen, dat plaatselijk de afbraak en de uitspoeling verder gaat en
dat elders bijv. een rietkragge met initiaal veen kan groeien tot een
rijpe veengrond met blauwgrasland of bos.
3-8

Rijping

Bij de rijping, ook wel initiale bodemvorming genoemd, treden al
veranderingen op in het moedermateriaal (veen of kleiige afzettingen in
water) gedurende het ontstaan of de sedimentatie ervan. De initiale bodem
vorming wordt wel onderverdeeld in fysische rijping, chemische rijping
en biologische rijping (Zonneveld 19^1)•
Het is duidelijk dat er vrij veëL plaatsvindt voor er uit afgestorven
plantedelen vast veen is ontstaan (Pons 1961)» Met het ontstaan van vaste
grond uit weke modder is het niet anders» Aspecten van dit ontstaan zijn;
verlies van gemakkelijk oplosbare elementen en vastlegging van andere uit
het omringende water, irreversibel waterverlies, ihklinking, inkoling,
oxydatie. De hiervoor besproken bodemvormende factoren spelen een rol
bij deze rijping.
3-9

Hydromorfe kenmerken

Zoals in par. 3.6 is uiteengezet, veroorzaakt het grondwater plaatse
lijk roest- en reductievlekken in de bodem en in de diepere horizonten
een totale reductie. Daarnaast zijn er nog andere kenmerken die duidelijk
v/ijzen op natte omstandigheden bij de bodemvorming. Zulke kenmerken zijn:
een moerige bovengrond of moerige tussenlaag en het ontbreken van ijzer
huidjes om de zandkorrels.
Al deze kenmerken zijn min of meer duidelijk waarneembaar in het veld
en worden tijdens de kartering gebruikt als criteria bij het indelen van
gronden.
De hydromorfe kenmerken zijn vaak actueel, soms fossiel. Dit is wel
eens moeilijk vast te stellen. Dat echter op veel plaatsen de waterhuis
houding ingrijpend is gewijzigd, staat vast. Veel gebieden zijn ontwaterd,
andere zijn "natter" geworden door het sluiten van de waterafvoer in de
zomer of door grotere wateraanvoer uit het achterland bij een neerslag
overschot. Dit weerspiegelt zich onder meer in de grondwaterstand, het
boderngebruik, de structuur van de grond en de actuele hydromorfe kenmer
ken, zoals nieuw-gevormde roest- en reductievlekken. Om de tegenwoordige
grondwaterstand globaal weer te geven, wordt bij elke boring de zgn.grondwatertrap geschat. In paragraaf 5*9 komen we hierop terug.
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Inleiding

Door de wisselwerking van bodemvormende factoren, waarvan de belang
rijkste in hoofdstuk 3 zijn behandeld, zijn een groot aantal min of meer
van elkaar verschillende bodems ontstaan. Deze veelvormigheid van bodems
is in het systeem van bodemclassificatie (De Bakker en Schelling., 1966)
zoveel mogelijk geschematiseerd. Dit systeem kent vijf orden:
1. veengronden
2. podzolgronden
3. brikgronden
l\.. eerdgronden
5• vaaggronden.
De differentiërende kenmerken van het systeem dienden tevens als
basis voor de indeling van de gronden in dit gebied.
De op de bodemkaart (bijlage 1) onderscheiden eenheden behoren tot
de orden 1, 2, 1|. en 5* In de nu volgende paragrafen worden de ontstaans
wijze en de opbouw van de daartoe behorende gronden summier aangegeven.
Ij. .2 Veengronden
Vast veen ontstaat door rijping uit organische stof, die daarbij
slechts in geringe mate wordt afgebroken. Veenvorming treedt voornamelijk
op onder anaërobe omstandigheden. Deze omstandigheden worden meestal ver
oorzaakt door een overmaat aan water.
De samenstelling van het water bepaalde in belangrijke mate welke
planten erin groeiden en daarmee ook welke veensoort er werd gevormd.
In dit gebied is er in de veensoort niet veel variatie; al het veen be
hoort tot het zeggeveen, ontstaan in een mesotroof milieu. Op sommige
plaatsen komen er wel enkele resten van rietwortels in voor en op de
zandondergrond treffen we hier en daar een kalkmeerbodem aan. De ver
spreiding van deze meerbodem is moeilijk na te gaan, maar in het open
water en ten zuidwesten, westen en noordwesten daarvan is hij vaak aan
geboord. Ten noorden, oosten en zuiden van het open water vonden we geen
meerbodem. In dit gedeelte komt op veel plaatsen onder het veen enige
lichtbruine humusinspoeling voor. Voor het naast elkaar voorkomen van
<Èze twee verschijnselen aan de basis van het veen is geen afdoende ver
klaring te geven.
Vóór de veenvorming zal er ongetwijfeld een waterplas geweest zijn,
die ten slotte vrijwel geheel gevuld is met veen. Ook nu nog treffen we
op verschillende plaatsen ongestoorde dikke pakketten veen aan onder
een kleidek (waardveengronden).
Ter onderscheiding hiervan staat op de bodemkaart een grote opper
vlakte niet-gerijpt of initiaal veen weergegeven als vlietveengronden.
I4.. 3

Podzolgronden

Podzolering is het bodemvormende proces waarbij een podzol ontstaat.
De naam podzol komt uit het Russisch en betekent as-achtig. Dit begrip
slaat op de askleurige loodzandlaag (A2-horizont) waaronder een donkerder
B-horizont voorkomt. De naam podzol wordt door vele bodemkundigen ge
bruikt voor uiteenlopende bodems.
In Nederland geeft men in het algemeen de naam podzol aan bodems met
een ABC-profiel, mits de B-horizont is ontstaan door inspoeling van or
ganische stof met of zonder sesquioxyden (Pape,1961). Van de podzol
gronden v/orden dus uitgesloten de gronden met een B-horizont die ont
staan is door inspoeling van voornamelijk klei, eventueel samen met ses
quioxyden. Deze bodems worden in de classificatie samengevat onder de
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naam brikgronden, indien de textuur-B-horizont aan bepaalde eisen vol
doet. Brikgronden komen in het gebied niet voor. Ze worden hier verder
buiten beschouwing gelaten.
Ook voor de podzolgronden moet de B-horizont aan bepaalde eisen vol
doen,, doch een A2-horizont hoeft niet aanwezig te zijn.
Op verscheidene plaatsen in ons land wisselen podzolgronden op zeer
korte afstand af met andere bodems, zo ook in dit gebied. De duur van de
bodemvormende processen is hier gelijk, bovendien is de afzetting waarin
deze bodemverschilien optreden dezelfde. De enige in het veld waarneemba
re verschillen zijn vaak alleen een zeer gering verschil in hoogteligging
ten opzichte van het grondwater, een klein verschil in begroeiing en in
de humusvorm aan het oppervlak. De verschillen in de bodem zijn echter
frappant. Zo treft men in dit gebied, op zeer lage kopjes tussen de
beekeerdgronden (zie ij..!(.) hier en daar humuspodzolgronden aan. Een klein
verschil in de combinatie van de overwegendebodemvormende factoren kan
blijkbaar leiden tot verschillende processen met zeer duidelijke gevolgen.
Dat de organische stof in verschillende vormen in de bodem kan voor
komen is met het blote oog juist in humuspodzolen goed te zien. Zo ver
schilt de organische stof in de Al-, de A2-, de B2h- en de bruine B2horizont onderling duidelijk in kleur en consistentie. Zelfs dezelfde
horizont kan van plek tot plek uiterlijk nog sterk uiteenlopen.
In ons land worden moderpodzolgronden en humuspodzolgronden onder
scheiden. Men spreekt van moderpodzolgronden als de organische stof in
de B-horizont voornamelijk bestaat uit niet-amorfe humus, gewoonlijk
moderhumus. Dergelijke podzolen komen in dit gebied niet voor.
Humuspodzolgronden noemt men de podzolen, waarin de organische stof
in de B-horizont voornamelijk bestaat uit amorfe humus. Zij kunnen een
B2h-horizont hebben en komen zowel hoog boven als binnen het bereik van
het grondwater voor.
De humuspodzolgronden met ijzerhuidjes onmiddellijk onder de B2horizont ("droog"- xeropodzolen) worden onderverdeeld, in: haarpodzolgronden en kamppodzolgronden. De eerste hebben een dunne A1, de tweede een
matig dikke.
De humuspodzolgronden zonder ijzerhuisjes onmiddellijk onder de B2horizont ("nat" - hydropodzolen) worden op dezelfde wijze onderverdeeld in:
veldpodzolgronden en laarpodzolgronden.
In dit gebied komen alleen veldpodzolgronden en kamppodzolgronden voor.
Een bespreking van een humuspodzolgrond treft men aan in De Bakker, 19
(met kleurenfoto).
Uaar de grondwaterinvloed zeer groot is geweest , kan op een humuspodzol veen zijn ontstaan. Dergelijke bodems worden samengevat onder de
naam; "moerige podzolgronden", als de veenlaag dunner is dan I4.O cm.
Moerige podzolgronden treft men bijvoorbeeld aan langs de randen van
oligotrofe tot mesotrcfe veengebieden, in vennen en op sommige plaatsen
in beekdalen.
!L. ) j.

Eerdgronden

Eerdgronden zijn minerale grond.en met een duidelijke, donkere boven
laag van minstens 15 cm (minerale eerdlaag), doch zonder duidelijke pod
zol -B ondieper dan 50 cm. Indien wel een podzol aanwezig is, dan is deze
afgedekt door een eerdlaag van minstens 50 cm dikte.
In dit gebied komen alleen zandeerdgronden voor, d.w.z. eerdgronden
die tussen 0 en 80 cm voor meer dan de helft van deze dikte uit zand
bestaan.
De dikke eerdgronden (eerdlaag > 50 cm) worden enkeerdgronden ge
noemd» Dit zijn oude cultuurgronden, ontstaan door eeuwenlange bemesting
met een mengsel van grond (plaggen en strooisel) en mest uit de pot
stallen. Dikwijls zijn deze cultuurgronden aangelegd op droge plaatsen.
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enkeerdgronden. Bruine enkeerdgronden treffen we aan op het "huisperceel"
naast de toegangsweg samen met kamppodzolgronden. Er komt hier ook een
plek zwarte enkeerdgrond voor. Hij ligt op de westgrens van genoemd
perceel op het hoogste deel en heeft een ronde vorm.
De gooreerdgronden die in dit gebied zijn gekarteerd kan men zien als
lage, zwak ontwikkelde humuspodzolgronden. De eerdlaag rust op een vaal
bruingrijs gekleurde BC-horizont met weinig of geen roest. Evenals de
humuspodzolgronden liggen ze op de iets hogere delen tussen de beekeerdgronden.
Bij de beekeerdgronden gaat de eerdlaag vrij abrupt over in een
roestige C-horizont of in een G-horizont.
De aangrenzende broekeerdgronden liggen nog weer iets lager. Deze
gronden zijn gekenmerkt door een moerige bovengrond.
Tussen de drie laatstgenoemde bodemeenheden bestaan plaatselijke
overgangen, die de verwantschap beklemtonen. De broekeerdgronden kunnen
echter ook verwant zijn aan de moerige podzolgronden. Dit komt bijvoor
beeld plaatselijk in het zuidoosten van het gebied naar voren. Er is dan
sprake van enige humusinspoeling (lichtbruine kleur) onder de moerige
bovengrond. De broekeerdgronden hebben gemeen, dat er een grote grond
waterinvloed is, al was en is deze invloed niet overal gelijk.
1|.. 5

Vaaggronden

De eerste lettergreep van de naam vaaggronden betekent: "onduidelijk",
"niet scherp omlijnd". Dit slaat op de bodemvorming in deze gronden. Een
minerale eerdlaag ontbreekt; de Al-horizont is niet duidelijk te onder
scheiden of is dunner dan 15 cm.
In dit gebied komt alleen een poldervaaggrond voor in rivierklei.
Het betreft hier een kleidepot, waarop hout is geplant.

N.B. Veel onderwerpen in dit rapport zijn ook behandeld in de toelich
ting bij diverse kaartbladen van de Bodemkaart van Nederland
(Stichting voor Bodemkartering, 196I4- en 1965)* alsmede in "De
Bodem van Nederland", toelichting bij de Bodemkaart van Nederland,
schaal 1 : 200 000, samengesteld door genoemde Stichting.
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INDELING VAN DE LEGENDA
De hoofdindeling van de legenda is :
1. Veengronden
2. Moerige gronden
3- Zandgronden (kalkloos)
li. Rivierkleigronden.

5.1

Veengronden

Veengronden bestaan tussen 0 en 80 cm voor meer dan de helft uit
moerig materiaal.
In dit gebied komen vlietveengronden en waardveengronden voor.
Beide behoren tot de rauwveengronden, dit zijn veengronden zonder moerige
eercllaag.
a. Vlietveengronden (code Vo)
Niet-gerijpte rauwveengrondenj ze zijn onderverdeeld naar de
diepte van de zandondergrond en het voorkomen of ontbreken van
een humuspodzol-B in dit zand.
b. Waardveengronden (code kV)
Rauwveengronden met een kleidek zonder een minerale eerdlaag in
de bovengrond. Ze zijn onderverdeeld zoals bij de vlietveengron
den is aangegeven.
5-2

Moerige gronden

Dit zijn gronden met een moerige bovengrond of met een moerige tussen
laag. We onderscheiden moerige podzolgronden en moerige eerdgronden. De
eerste hebben een duidelijke humuspodzol-B, bij de tweede ontbreekt deze.
Er komen voor;
a. Moerpodzolgronden met een kleidek (code kWp)
Moerige podzolgronden met een kleidek zonder minerale eerdlaag.
b. Moerpodzolgronden met een zanddek (code zkV/p) .
Moerige podzolgronden met een zanddek zonder minerale eerdlaag.
In dit gebied ligt dit zanddek op een vergraven kleilaag.
c. Broekeerdgronden met kleidek op zand (code kWz).
Moerige eerdgronden met een zandondergrond.
5.3

Zandgronden (kalkloos)

Kalkloze zandgronden zijn minerale gronden, die binnen 80 cm diepte
voor minstens de helft bestaan uit (kalkloos) zand.
De als kalkloze zandgronden samengevatte bodemeenheden zijn niet
moerig en behoren tot de humuspodzolgronden en de eerdgronden. Humuspodzolgronden zijn minerale gronden met een duidelijke humuspodzol-B en
een A1 dunner dan 50 cm. Eerdgronden zijn minerale gronden met een
minerale eerdlaag. Indien deze laag minder dan 8% lutumfractie bevat,
dan spreekt men van zandeerdgronden.
Er komen in dit gebied voor:
a. Veldpodzolgronden met een kleidek (code kHn53)Humuspodzolgronden met hydromorfe kenmerken en met een kleidek.
b. Veldpodzolgronden met een zanddek (code zkHn5S en zHn53)•
Humuspodzolgronden met hydromorfe kenmerken en met een zanddek,
dat deels wel en deels niet ligt op een vergraven kleilaag.
c. Kamppodzolgronden (code cHd53)Humuspodzolgronden zonder hydromorfe kenmerken en met een matig
dikke A1 (30-50 cm dik). (Komen hier alleen samen met bruine
enkeerdgronden voor. )
d. Bruine enkeerdgronden (code bEZ53)*
Zandeerdgronden met een dikke Al (dikker dan 50 cm), die bruin is.
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- 23 e, Gooreerdgronden (code kpZn.53)»
Zandeerdgronden met hydromorfe kenmerken., die geen roest in het
profiel hebben. Indien wel roest voorkomt dan begint deze dieper
dan 35 cm of is over meer dan JO cm onderbroken. Alle gooreerd
gronden in dit gebied hebben een kleidek.
f. Beekeerdgronden (code kpZg53)•
Zandeerdgronden met hydromorfe kenmerken en roest. Ook deze
gronden hebben hier een kleidek.
Bij alle zandgronden is de textuur aangegeven door middel van een
cijfercode achter de lettercode. (zie paragraaf 5-5)
5'k

Rivie rkle igronden

Kleigronden zijn minerale gronden die binnen 80 cm diepte voor
minstens de helft uit klei bestaan en waarin binnen 1+0 cm geen moerige
laag aanwezig Is.
In dit gebied komt alleen de bodemeenheid poldervaaggronden voor
(code Rn55Cw). Dit zijn vaaggronden (zie k'k) me"t hydromorfe kenmerken
(Rn). De cijfers en de daarop volgende letters in de code hebben respec
tievelijk betrekking op: bouwvoorzwaartes profielverloop5 kalkverloop
en de aanwezigheid van een moerige laag tussen ii.0 en 80 cm -m.v. (zie
ook paragraaf 5*5) •
5-5

De indeling naar textuur
a. Indeling naar de lutumfractie (zie ook afb.5a)

% lutum
8 - 17,5
17,5-25
25 - 35
35 - 50
> 50

code
1
3
5
7
9

naam
lichte zavel
T
zware zavel
lichte klei
matig
klei
° zware..
.
zeer zware klei

)
(
)

zavel

()
)

zware klei.

b. Indeling naar de mediaan van de zandfractie (M50)
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-

Met de onder a gegeven indeling wordt de zwaarteklasse van een kleihorizont aangegeven; de onder b en c genoemde klassen worden gebruikt
voor het benoemen van respectievelijk de zandgrofheid en de lemigheid
van zandlagen.
De cijfercodes vormen een onderdeel van de vlakkencodering op de
bodemkaart. Bij kleigronden heeft het eerste cijfer in de codering be
trekking op de zwaarteklasse van de bouwvoor en het tweede cijfer op
het profielverloop (zie paragraaf 5-7)• Bij zandgronden duidt heteerste
cijfer in de codering op de zandgrofheid en het tweede op de lemigheid
van de bovenste zandlaag, indien een kleidek aanwezig is op de laag
direct onder dit dek.
5.6

De organische-stofklassen

Afbeelding 5c geeft de benaming van de organische-stofklassen weer.
Uit de figuur blijkt dat de klassegrenzen afhankelijk zijn van het lutumgehalte; zo bevat een kleigrond uit de klasse "venig" (C2) meer organische stof dan een dekzandgrond uit die klasse (C1).
5-7

Profielverloop

Onder profielverloop wordt verstaan de opeenvolging van lagen in
kleigronden. Deze lagen zijn te onderscheiden naar aard en samenstelling
van het moedermateriaal.
Er worden vijf profielverlopen onderscheiden, die alle zijn gedefi
nieerd. Ze kunnen globaal als volgt worden omschreven:
1
= klei op veen
2
= klei op zand
= met een zware niet-kalkrijke kleilaag op een lichtere
3
en/of kalkrijke laag.
k
= met een zware niet-kalkrijke kleilaag die doorloopt
of beneden 80 cm overgaat in moerig materiaal
=
5
alle overige profielen.
5.8

Kalkverloop

In kleigronden en kalkhoudende zandgronden wordt per horizont het
kalkgehalte vastgesteld. Naar het verloop van het kalkgehalte in het
profiel kan men dan de gronden indelen.
De kleigronden in dit gebied zijn nagenoeg kalkloos, hoofdletter C
in de code. Ook de hier voorkomende zandgronden zijn kalkloos, doch bij
deze gronden wordt dit niet vermeld daar ze vrijwel overal kalkloos zijn.
5•9

2®. gnondwatertrappenindeling

De grond.watertrap (Gt) is een indeling van de gronden naar de gemid
delde hoogste grondwaterstand (GHG) en de gemiddelde laagste grondwater
stand (GLG)
De Gt van een bepaalde plek is alleen exact vast te stellen na jaren
lange intensieve grondwaterstandsmetingen. Door op zulke plekken het
bodemprofiel te bestuderen kon er verband, gelegd worden tussen de Gt en
de profielkenmerken, die met de waterhuishouding verband houden. Deze
kenmerken zijn bijvoorbeeld: moerige lagen., roest-, reductie- en blekingsverschijnselen.
Voor het aangeven van de Gt-grenzen wordt, evenals voor het omgren
zen van bodemeenheden, gebruik gemaakt van landschappelijke kenmerken,
zoals bodemgebruik, kleine hoogteverschillen en slootwaterstanden.

25 De grondwatertrappen zijn als volgt Ingedeeld:
Gt
I
II
III
IV
V
VI
VII

GHG
—

-

< k0
> hO
< k0
ii0 -8o
> 80

cm
cm
cm
cm
cm

GLG

Globale omschrijving

< 50 cm

voortdurend nat
nat
zeer vochtig
matig vochtig
wisselend vochtig en droog
matig droog tot droog
zeer droog.

50 - 80 cm
80 - 120 cm
80 - 120 cm
> 120 cm
> 120 cm
> 120 cm

De grondwatertrappen zijn op een afzonderlijke kaart (bijlage 2)
weergegeven, doch staan ook op de bodemkaart vermeld* De hierop voorko
mende Romeinse cijfers hebben nl. betrekking op bovengenoemde indeling.
Voor zover de omgrenzing van de Gt's niet samenvalt met de bodemgrenzen
is die aangegeven met een onderbroken lijn.
5.10

Toevoegingen en algemene onderscheidingen

Profielkenmerken die over de gedeeltelijke of gehele oppervlakte van
meerdere, overigens van elkaar verschillende, kaarteenheden voorkomen,
vrorden veelal aangegeven door middel van toevoegingen of algemene onder
scheidingen. In dit gebied is dat het geval met de "kleidijkjes" in de
veengronden en de verschillende vergravingen (zie paragrafen 6.1.3 en 6-5)•
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6•1

Veengronden

De veengronden komen vooral voor in het lage middengedeelte van het
gebied (zie paragraaf 2.1). De vlietveengronden nemen hier de grootste
oppervlakte in. Meer naar de randen komen percelen voor* waar waardveengronden worden aangetroffen. Alle onderscheiden veengronden liggen op
Gt I, behalve een smalle strook in het zuidoosten* die op Gt II ligt.
De vlietveengronden zijn zeer moeilijk toegankelijk; het zijn kraggen.
Meer naar de randen is hier en daar een struweel van vnl. wilgesoorten
aanwezig. De kleidijkjes* die binnen deze gronden veel voorkomen (zie
6.1.5) hebben een grazige begroeiing, afgewissseld met wilgen of soms
elzestruiken.
De waardveengronden zijn bij droog weer goed begaanbaar. Op deze
gronden komt weiland voor* maar een groot gedeelte wordt als blauwgrasland (wild hooiland) gebruikt. De ondiepe waardveengronden* die langs
de randen van het gebied liggen* zijn iets minder nat dan de diepe. Ze
zijn als blauwgrasland het meest gevarieerd in begroeiing. Door de iets
drogere ligging zijn ze ook gemakkelijker te maaien. Na enige tijd
droog weer kunnen hierbij zelfs machines ingeschakeld worden. Al met al
is een iets lagere (+ 20 cm) grondwaterstand en een goede ontwatering
van de waardveengronden aan te bevelen.
6.1.1

Vlietveengronden (code Vo)

a. Vlietveengronden op zand met een humuspodzol-B tussen 1+0 en 80 cm
(code Vop2).
Deze eenheid komt voor in het oosten van het gebied. Er liggen
vrij veel kleidijkjes in. Op enkele plaatsen beslaan deze meer dan
30^ van de oppervlakte* hetgeen met een toevoeging is aangegeven.
In vergraven terreinen met sloten komt op ca. IfO cm diepte onder
water een zandlaagje voor van een paar decimeter dikte (zie para
graaf 6.5).
Overigens kunnen deze gronden globaal als volgt worden beschreven.
Profielbeschrijving.
0 - 10 cm
open vrat er met wat plantewortels en andere plante
delen.
10 - 50 cm
ongerijpt veen en levende wortels* drijvende in
water.
50 - 70 cm
donker grijze gereduceerde venige klei en zeer
donker grijsbruin kleiig veen (bagger* restveen)*
vrij scherp op
70 - 90 cm
bruin tot licht geelbruin* zeer humusarm en leemarm*
matig fijn zand overgaand in
90 - 120 cm licht grijsbruin uiterst humusarm en leemarm* matig
fijn zand* dat naar beneden grijzer wordt.
Begroeiing
In het vergraven gedeelte is op veel plaatsen een struweel
van wilgesoorten tot ontwikkeling gekomen met veel pluimstruisriet als ondergroei. Op sommige plekken treedt de els meer op de
voorgrond. In het noordoosten overwegen echter kraggen met veel
wateraardbei* zeggesoorten* pluimstruisr.tet enz. Hiertussen
treedt soms ook enige opslag van wilgesoorten op. Bij voortgaan
de verlanding zullen ook de kraggen overgaan in struweel.
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80 cm (code Voz2).
Deze eenheid komt plaatselijk in het zuiden en het westen voor.
De betrekkelijk kleine oppervlakten zijn voor een groot deel
vergraven en bestaan veelal voor meer dan ~5CP/0 uit kleidi jkjes.
Het voorkomen van sloten maakt exploitatie moeilijk en veroor
zaakt verschillen in de vegetatie over zeer korte afstand.
Profielbeschrijving
0 - 10 cm
open water met levende plantedelen en resten daar
van,
10 - J+0 cm
ongerijpt veen en plantewortels * drijvende in water
k0 - 60 cm
grijs gereduceerd, uiterst humusarm, matig fijn zand
60 - 80 cm
dcntegrijze, gereduceerde, venige klei en zeer donker
grijsbruin, kleiig zeggeveen (restveen, bagger),
vrij scherp gelegen op
80 - 120 cm grijs gereduceerd, uiterst humusarm en leemarm tot
zwak lemig, matig fijn zand.
Begroeiing
Vrijwel de gehele oppervlakte wordt ingenomen door een struweel
van wilgen, soms te zamen met zwarte els. Van de kruidachtige plan
ten treedt op veel plaatsen pluimstruisriet massaal op.
c. Vlietveengronden op zand met een humuspodzol-B tussen 80 en 120 cm
(code Vop3)
Deze gronden liggen tegen de onder a besproken gronden aan en zijn
daarvan onderscheiden alleen met het oog op de grotere begindiepte
van de zandondergrond. Een profielbeschrijving blijft dan ook
achterwege. De lagen boven het zand zijn wat dikker en het ongerijp1£veen is nog losser. Ih het noordelijke deel is het zand
hier en daar matig grof.
Begroeiing
Waar kleidijkjes voorkomen treft men een struweel aan. Overi
gens zijn het weer kraggen die het voornaamste element vormen.
d. Vlietveengronden op zand- zonder een humuspodzol-B tussen 80 en
120 cm (code Voz3).
Afgezien van de begindiepte van de zandondergrond zijn deze gron
den gelijk aan de onder b genoemde. Ze liggen in het zuidelijke
en westelijke deel van het gebied.
Een groot gedeelte is als vergraven aangegeven. Verder zijn de
"kleidijkjes" op veel plaatsen belangrijk.
Begroeiing
Ook in deze eenheid is het meergenoemde struweel wijd verbreid.
Op veel plaatsen treedt pluimstruisriet als belangrijke onder
groei op, doch op andere plaatsen bepalen zeggesoorten, riet en
andere kruiden mede het aspect. In vlakken waar geen dijkjes en
sloten zijn onderscheiden, overwegen kraggen met o.a. zeggesoorten, wateraardbei, wat riet en opslag van wilgen.
e. Vlietveengronden op zeggeveen dat doorgaat tot dieper dan 120 cm
(code Voc).
Deze gronden sluiten aan bij de onder d genoemdej naar het midden
toe gaan ze over in open water.
De ondergrond van deze gronden is zand. Van de ondiepere randen
af neemt de zanddiepte vrij snel toe tot 150 cm. Anderzijds hebben
we geen grotere diepte aangetroffen dan 180 cm (behalve in het
open water en op één plek elders).
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ten zuiden van de spoorlijn., zijn ze zo talrijk dat ze op de
kaart zijn aangegeven.
Verder ligt ook in de uiterste oostpunt van deze kaarteenheid
wat klei opgeslagen en komt op veel plaatsen venige klei en
kleiig veen voor onder een laag niet-gerijpt veen.
In het oostelijk gedeelte treft men langs de randen nog plekken
aan waar enige inspoeling van bruine humus heeft plaatsgevonden
in de zandondergrond. Daarentegen komt pleksgewijs vooral in het
westen juist boven de zandondergrond een kalkrijke meerbodem
voor. Een dergelijk profiel wordt hierna beschreven. De profielen
met enige humusinspoeling kunnen vergeleken worden met de profiel
beschrijving onder a; het open water en de zandondergrond zijn
echter dieper.
Profielbeschrijving
0 - 30 cm
open water met levende plantedelen en resten daar
van
30 - 8 0 cm
ongerijpt veen en levende plantedelen, drijvende
in water
80 - 130 cm donkergrijze gereduceerde venige klei en zeer
donker grijsbruin kleiig veen.
150 - 150 cm zeer donker grijsbruin tot olijfbruin., wat verslagen,
kleiarm zeggeveen overgaand in
T50 - 17O cm licht grijsbruin tot lichtgrijss kalkrijk organogeen
materiaal (meerbodem; op sommige plaatsen is deze
laag wat donkerder en kalkloos)
170 cm licht grijsbruin tot lichtgrijs gereduceerd, uiterst
humusarm en leemarm matig fijn zand
Begroeiing
In de oostelijke punt komt een struweel voor van wilgen en els.
De overige oppervlakte is hoofdzakelijk begroeid met zeggesoorten,
wateraardbei, pluimstruisriet, riet, mattenbies, holpijp en
andere plantesoorten.
6.1.2

Waardveengronden (code kV)

a. Waardveengronden op zand met een humuspodzol-B tussen ifO en 80 cm
(code kVp2).
Van deze gronden komt slechts een kleine oppervlakte voor in het
noordoosten en zuidoosten van het gebied. Laatstgenoemd vlak
ligt op Gt II. De gehele oppervlakte is grasland, waarvan het
opgehoogde deel intensief in cultuur is. We treffen hier ondfer of
in de venige tot humusrijke klei plaatselijk een zandlaagje aan.
Overigens komen de profielen overeen met onderstaande globale
beschrijving.
Daar deze gronden langs de hogere randen van het veengebied liggen,
is de ontwatering iets minder slecht. Ze zijn daardoor beter ge
schikt voor blauwgrasland. Bovendien zijn juist in zulke overgangs
gebiedjes interessante verschillen aanwezig in de vegetatie.
Profielbeschrijving
0 - 2 0 cm
aanvankelijk zwarte, venige klei, naar beneden zeer
donkergrijze tot grijsbruine, humusrijke, zware
klei met bruine roestvlekjes. Deze laag ligt vrij
scherp op
20 - 70 cm
zeer donkerbruin, bovenin iets brokkelig veraard,
kleiarm zeggeveen, naar beneden donker grijsbruin
gereduceerd
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cm

bruin tot licht geelbruin, zeer humusarm en leemarm
matig fijn zand. naar beneden grijzer van kleur en
uiterst humusarm.

Begroeiing
Behalve de goede cultuurgrassen, die in het cultuurgrasland
voorkomen, treft men in het blauwgrasland een groot aantal andere
grassen en kruiden aan. De meest voorkomende zijn: pitrus, witbol
blauwe knoop, Spaanse ruiter, smalle weegbree, grote pimpernel,
knoopkruid, zeggesoorten, scherpe en kruipende boterbloem, moeraswalstro, riet.
Men kan van nat naar zeer nat gaande een aardige zonering van
soorten aantreffen.
VJaardveengronden op zand zonder een humuspodzol-B tussen l+O en 80
cm (code kVz2).
Deze gronden komen voor in het zuiden en westen van het gebied. Ze
liggen bijna geheel in gras. Vooral voor goed cultuurgrasland zijn
ze wat te nat, doch ook als blauwgrasland zouden waarschijnlijk
deze gronden op den duur beter tot hun recht komen na betere ont
watering .
PT o fielbeschrijving
0 - 20 cm
aanvankelijk zwarte, venige klei naar beneden over
gaande in zeer donkergrijze, humusrijke, zware
klei met bruine roestvlekjes. De laag ligt vrij
scherp op
20 - 70 cm
zeer donkerbruin, bovenin iets brokkelig veraard,
kleiarm zeggeveen, naar beneden donker grijsbruin
gereduceerd
70 cm
grijs tot licht grijsbruin, gereduceerd, uiterst
humusarm en leemarm, matig fijn zand
Begroeiing
Ten gevolge van de hoge grondwaterstand is in de begroeiing
minder variatie dan bij de voorgaande eenheid. De massa wordt
voornamelijk bepaald door:
zeggesoorten, florin, witbol, pitrus, watermunt en moeraswalstro.
Kruipende en scherpe boterbloem, Spaanse ruiter, moerasrolklaver,
reukgras, wilde bertram, mannagras, liesgras en kruipend struis
gras zijn op sommige plaatsen belangrijk.
VJaardveengronden op zand met een humuspodzol-B tussen 80 en 120 cm
(code kVpj).
Deze gronden komen over een kleine oppervlakte voor in het zuid
oosten van het gebied. Ze zijn grotendeels met zand opgehoogd.
In het noordwestelijke gedeelte van dit terrein liggen sloten. Het
cultuurgrasland, dat in het overige gedeelte in een redelijke toe
stand verkeert, kan hier niet in stand gehouden worden.
De gehele oppervlakte is als Gt I gekarteerd.
Profielbeschrijving
0 - 2 5 cm
vergraven, zwarte, venige klei en zeer donkergrijze
humusrijke, zware klei met bruine roestvlekjes
25 - liO cm
licht geelbruin zeer humusarm en leemarm, maf. g fijn
zand
l.j.0 - 80 cm
zeer donkerbruin, iets brokkelig veraard, kleiarm
zeggeveen
80 - 90 cm
licht geelbruin tot grijsbruin gereduceerd, uiterst
humusarm en leemarm, matig fijn zand
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donkerbruin gereduceerd., kleiarm zeggeveen
bruin tot licht geelbruin zeer hunusarm en leemarm
matig fijn zand, naar beneden grijsbruin.

Begroeiing
In het zuidoostelijk grasland overwegen de normale cultuurgras
sen. In het noordwesten komen de volgende plantesoorten veel voor;
pluimstruisriet, fiorin en kruipend struisgras, zeggesoorten,
watermunt, witbol, veenwortel, pitrus.
Waardveengronden op zand zonder een humuspodzol-B tussen 80 en
120 cm (code kVz3).
Deze gronden komen voor in het zuiden en westen van het gebied.
Ze zijn geheel als grasland in gebruik, het grootste deel als
blauwgrasland. De vegetatieverschilien in het blauwgrasland zijn
binnen deze bodemeenheid niet erg groot.
De grond is overal voortdurend nat (Gt I).
De opbouw komt overeen met de profielbeschrijving onder b. De
zode is echter wat veniger en de zandondergrond begint dieper.
De klei is zeer zwaar.
In de zuidwestelijke uitloper komt op één plek een kalkrijke
meex-bodem voor. Op deze plek begint de zandondergrond iets dieper
dan 120 cm, terwijl juist ten noorden ervan een zandkopje ligt.
Rondom de meerbodern bestaat de overgang van veen naar zand uit
een oli jfgx^oene, venige, lemige substantie. Deze laag is ruim
10 cm dik en waarschijnlijk organogeen.
Begroeiing
De volgende soorten hebben een belangrijk aandeel in de massas
zeggesoorten, pitrus, witbol, kruipend struisgras, fiorin, rietgras,
reukgras, scherpe en kruipende boterbloem, watermunt, moerasrol
klaver, wilde bertram, Spaanse ruiter, liesgras en mannagras. Ih
kleine hoeveelheden komen nog vele andere soorten voor, bijv. gele
lis, moeraswalstro, knoopkruid, grote pimpernel, moerasspirea,
kattestaart, glidkruid, dotterbloem en wolfspoot.
Waardveengronden op zeggeveen dat doorgaat tot dieper dan 120 cm
(code kVc).
Deze gronden sluiten aan bij de onder d genoemde. Alleen de zand
ondergrond begint dieper. In het noordelijke blok komt langs de
noordxiest'grens een kalkrijke meerbodem onder het veen voor.
Profielbeschrijving
0 - 30 cm
aanvankelijk zwarte, venige klei, naar beneden
zeer donkergrijze, humusrijke, zeer zware klei met
bruine roestvlekjes. De laag ligt vrij scherp op;
50 - 160 cm
zeer donkertxruin, bovenin iets brokkelig veraard,
kleiarm zeggeveen, naar beneden donker grijsbruin
tot bruin gereduceerd.
160 cm
grijs tot licht grijsbruin gereduceerd, uiterst
humusarm en leemarm tot zwak lemig, matig fijn zand.
Begroeiing
De gehele oppervlakte wordt ingenomen door grasland. Domineren
de soorten zijn; zeggesoorten, liesgras, fiorin, pitrus en riet
gras .
Het meest oostelijke perceel in het zuiden wordt beweid, zod.at
daar meer cultuurgrassen voorkomen.
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Toevoeging in de vlietveengronden

Zoals reeds in paragraaf 2.1 werd opgemerkt, zijn in dit gebied
kleidijkjes ontstaan door het opzij zetten van klei tijdens de vervening.
Eén kleidijkje beslaat slechts een geringe oppervlakte doch plaatselijk
zijn ze zo talrijk dat het totaal + ~$Qf?o of soms nog meer van een kaart
eenheid inneemt. V/aar dit het geval is, is het met een toevoeging (k)
aangegeven.
De profielopbouw van de kleidijkjes is niet overal dezelfde. Hier
onder volgt een voorbeeld.
0 - 20 cm
zwarte tot zeer donker grijsbruine, venige klei
20 - 90 cm
zeer donkergrijze, gelaagde, humusrijke tot venige klei
met geelbruine roestvlekjes, naar beneden donkergrijs
gereduceerd.
90 - 100 cm zeer donker grijsbruin, kleiarm zeggeveen (restveen,
bagger)
100 cm grijsbruine tot grijs gereduceerde, uiterst humusarme en
leemarme s;.ndondergrond.
. Een grond met het gegeven profiel behoort eigenlijk tot de broekeerdgronden (moerige gronden). Op de wat hogere delen is de bovenlaag echter
niet moerig en is het desbetreffende profiel een kleivaaggrond.
De kleidijkjes liggen alle op Gt I, plaatselijk zo nat, dat de klei
laag weer bedekt raakt met niet-gerijpt veen.
Begroeiing
Op veel plaatsen treden de volgende soorten massaal op:
pluimstruisriet, zeggesoorten en riet. Verder komen onder meer voor:
rietgras, moeraswederik, moerasspirea, watermunt, smeerwortel en grote
pimpernel. Karakteristiek is ook de opslag van wilgesoorten.
6.2

Moerige gronden

Deze gronden vormen de overgang van de veengronden naar de zandgron
den. Ze hebben alle een kleidek of een vergraven kleilaag.
De dikte en het humusgehalte van de moerige tussenlaag lopen nogal
uiteen.
In het noordoosten en zuidoosten komen de moerige gronden overwegend
voor op Gt II en is in de ondergrond meestal een duidelijke humuspodzolB aanwezig. In het westen ontbreekt deze horizont en overweegt Gt I.
•Vrijwel de gehele oppervlakte ligt in gras. Alleen ter hoogte van de
toegangsweg komen wilge- en elzebosjes voor.
De vegetatieverschillen zijn nogal groot. Dit komt vooral tot uiting
in een blauwgrasland in het zuiden van het gebied, waar een strook moeri
ge gronden op Gt III overgaat in een ondiepe waardveengrond op Gt I.
De moerige gronden op Gt I zijn te nat. Op Gt II en III treden dui
delijke verschillen in de vegetatie op en zijn de gebruiksmogelijkheden
als blauwgrasland goed. Voor het gebruik als cultuurgrasland is Gt II
nog te nat.
6.2.1

Moerpodzolgronden (code Wp)

a. Moerpodzolgronden met een kleidek (code kWp)
Deze gronden liggen in een smalle strook langs de noordoost- en
zuidrand van het gebied. In het noorden zijn ze begreppeld. Een
paar percelen hebben daardoor een zandbovenlaag gekregen en zijn
tot de hierna te bespreken bodemeenheid gerekend.
In de dikte van de moerige laag en in de ondergrond komen ver
schillen voor s zoals in de twee volgende profielbeschrijvingen
globaal is weergegeven.
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zeer donkergrijze en donker grijsbruine, humusrijke
0 - 2 0 cm
tot humeuze, zware klei met bruine roestvlekjes
2 0 -• 35 cm
zeer donkerbruin tot zwarte wat brokkelig veraard,
kleiarra zeggeveen, snel overgaand in
zwart, venig en zwak lemig, matig fijn zand (gliede)
35 - b5 cm
zeer donker grijsbruin, humeus, leemarm, matig fijn
ii-5 - 55 cm
zand, naar beneden lichter van kleur en matig humeus.
bruin tot licht geelbruin, matig tot zeer humusarm,
55 - 6 5 cm
leemarm, matig fijn zand
65 cm
licht geelbruin tot licht grijsbruin, uiterst
humusarm en leemarm, matig fijn zand, naar beneden
grijzer wordend en gereduceerd.
Prof ielbeschrijving

0 - 20 cm

20 - 50 cm
50 - 70 cm
70 -

cm

zeer donkergrijze tot donker grijsbruine humurrijke
tot humeuze, zware klei met bruine roestvlekjes
zeer donkerbruin, iets brokkelig veraard, kleiarm
zeggeveen
grijsbruin tot bruin, matig humusarm en leemarm,
matig fijn zand, naar beneden lichter van kleur
licht grijsbruin gereduceerd, uiterst humusarm en
leemarm, matig fijn zand, naar beneden grijzer

Begroeiing
In het blauwgrasland treft men vele van de op waardveengronden
zo belangrijke soorten aan. Vooral grote pimpernel, blauwe knoop
en smalle weegbree kunnen meer op de voorgrond treden, Verder
komen voor: gewoon struisgras, roodzivenkgras, borstelgras, herfstleeuwentand, trilgras, vogelwikke, margriet, ratelaar, kale jonker,
veldzuring en vele andere soorten.
b. Moerpodzolgronden met een zanddek (code zkWp).
In het begreppelde noordelijke deel van de voorgaande bodemeenheid
is hier en daar zand uit de ondergrond op het kleidek geworpen.
Waar dit zanddek tussen 15 en ^.0 cm dik is, hebben we de hier te
bespreken bodemeenheid onderscheiden. De greppels zijn nog aanwezig.
Ze liggen ongeveer 5 m van elkaar af; in één perceel zowel in de
richting noordoost als dwars daar doorheen ("dobbelstenen").
Een profielbeschrijving zou er uit kunnen zien als de eerste onder
a beschreven. De kleilaag is echter wat vergraven en overdekt
met een zandlaag, als volgt:
0 - 30 cm
vlekkerig, licht grijsgeel en bruin, zeer humusarm
en leemarm, matig fijn zand.
Begroeiing
Alleen op deze bodemeenheid is het pijpestrootje waargenomen.
Grote pimpernel en sommige andere soorten komen echter weinig voor.
.2.2

Broekeerdgronden
Broekeerdgronden met kleidek op zand (code kWz)
Deze gronden komen over een vrij grote oppervlakte voor in het
zuiden en westen van het gebied, voornamelijk op Gt I.
Er is enige variatie in de blauwgraslandvegetatie te constateren.
Een groot deel is als vre il and in gebruik, hoewel het daarvoor
eigenlijk te nat is. Daardoor komen vaak de minder goede cul
tuurgrassen naar voren.
Langs de zuidgrens van het gebied is een enkel plekje vergraven.
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terrein dat opgehoogd is. Hier treft men dus een zandlaagje in
het profiel aan. In afwijking van onderstaande profielbeschrij
ving kan de moerige laag ook dikker zijn (tot 1+0 cm).
Profielbes chrijving
0 -• 20 cm
aanvankelijk zwarte venige klei, naar beneden zeer
donkergrijze, humusrijke, zware klei met geelbruine
roestvlekjes. De laag ligt vrij scherp op
20 - 1>.0 cm
zwart tot zeer donker grijsbruin* wat brokkelig
veraard., kleiarm zeggeveen
lj.0 cm
grijsbruin, naar beneden licht grijsbruin geredu
ceerd, uiterst humusarm en leemarm, matig fijn zand.
Begroeiing
Plantesoorten van de waardveengronden komen hier veelvuldig
voor. Daarnaast treden sommige soorten op, die bij de moerpodzolgronden zijn vermeld.
Zandgronden (kalkloos)

6.3

De zandgronden vormen op vele plaatsen de grens van het gebied. In
het oosten zijn het meestal duidelijke podzolgronden, in het westen
komen deze slechts hier en daar op de hoogste plekken voor.
De podzolgronden liggen voornamelijk op Gt III, plaatselijk op
Gt V en VI. De samengestelde bodemeenheid naast de toegangsweg ligt
deels zelfs op Gt VII.
Op de podzolgronden langs de zuidgrens komt bouwland voor, het
plekje zkHn55 in het noordoosten is bos, overigens liggen alle zandgron
den in gras. Het grasland is veelal intensief in cultuur. In het blauwgrasland in het noordoosten treden interessante vegetatieverschilien op.
Alle zandgronden op Gt II kunnen dieper ontwaterd worden. Dit zou
zowel het cultuurgebruik als waarschijnlijk ook de soortenrijkdom en
variatie in het blauwgrasland ten goede komen. Door hun landschappelijke
ligging is overigens de natuurlijke ontwatering van de bovengrond hier
beter dan in de moerige gronden op Gt II.
6.3.1

Humuspodzolgronden

a. Veldpodzolgronden met een kleidek (code kHn53)
Deze gronden liggen bijna geheel op Gt III, kleine plekjes Gt II
en V komen echter ook voor.
In het kleigehalte van het dek is enig verschil. Zo zal dit op
Gt V liggen in de klasse zware zavel en op Gt III in de klasse
lichte klei of zware klei.
De grijze A2-horizont wisselt in dikte van 5 "tot 30 cm, terwijl
allerlei overgangen voorkomen naar de onder d te beschrijven
gooreerdgronden. üi het afgegraven terrein ontbreekt een deel
van de bovenste horizonten. Een globale, algemene beschrijving
ziet er als volgt uit :
0 - 20 em
donkergrijze en vlekkerig grijsbruine, zeer
humeuze lichte klei met bruine roestvlekjes
20 - 30 cm
zwart, humeus, zwak lemig, matig fijn zand
30 - J+O cm
grijs, matig humeus, leemarm, matig fijn zand
!{.0 - 50 cm
zeer donker grijsbruin, matig humeus en leemarm
matig fijn zand.
50 - 70 cm
geelbruin tot licht grijsbruin, matig humusarm en
leemarm, matig fijn zand
70 - 100 cm lichtbruin tot lichtgrijs, uiterst humusarm en
leemarm, matig fijn zand
100 cm
lichtgrijs gereduceerd, uiterst humusarm en leem
arm, matig fijn zand.
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Begroeiing
Verschillende plantesoorten die op de moerpodzolgronden naar
voren komen (zie 6.2.1 onder a) treffen we hier nog meer aan,
bijvoorbeeld gewoon struisgras en roodzwenkgras.
Veldpodzolgronden met een zanddek (code zHn53)

Plaatselijk komt onder het zanddek een vergraven kleilaag voor
(code zkHn55)Dit laatste treffen we aan in het noordoosten van het gebied in
een vrij kaal elzebosje met akkertjes en sloten. In de sloten
komt een kleilaag voor. Op de akkertjes ligt een matig dikke,
vrij egale laag van zwart, zeer humeus en sterk lemig, matig
fijn zand. De hoedanigheid van deze laag wijst erop dat hier
ooit tuinbouw of akkerbouw is geweest. Onder deze laag komt
minder humeus zand voor met klei- en veenbrokken. De diepere
ondergrond is eveneens zeer verschillend.
Door het voorkomen van de zwarte bovenlaag wijken deze gronden
af van de andere vergraven gronden. Een nadere profielbeschrijving
is niet goed te geven.
De volgende plantesoorten werden genoteerd: Amerikaanse vogelkers!,
bramen, wilg.
De veldpodzolgronden met een zanddek zonder een vergraven klei
laag (code zHn53) komen voor langs de zuidgrens van het gebied.
Ze zijn geheel als bouwland in gebruik. De duidelijkheid van de
podzolondergrond loopt van plek tot plek uiteen. Hier en daar
krijgt men de indruk dat het geheel diep is vergraven en aan
verstuiving is blootgesteld geweest. Ook de hoogteverschillen
op korte afstand wijzen hierop. In het verlengde van de kleidijkjes in het veen, kan men onder het zanddek kleibrokjes aan
treffen.
Profielbeschrijving
0 - JO cm
bruin, matig humeus, zwak lemig, matig fijn zand
(iets kleiig)
30 - kO cm
licht grijsbruin, zeer humusarm en leemarm, matig
fijn zand met geelbruine roestvlekjes
1+0 - 50 cm
zeer donkerbruin, matig humeus, leemarm, matig fijn
zand met enkele geelbruine roestvlekjes
50 - 70 cm
donkergrijs, zeer humusarm en leemarm, matig fijn
zand met bruine roestvlekjes
70 cm
bruins zeer humusarm en leemarm, matig fijn zand
met bruine roestvlekjes, naar beneden geelbruin
en uiterst humusarm.
6.3.2

Eerdgronden

a. Gooreerdgronden met een kleidek (code kpZn53)•
Deze gronden zijn alleen aangetroffen in het noordwesten van het
gebied. Ze liggen op Gt II en III en worden als weiland gebruikt.
De horizont tussen 25 en kO cm (A2) in onderstaande profielbe
schrijving kan dunner zijn, terwijl op Gt II de gereduceerde
horizont ondieper begint.
Profielbeschrijving
0 - 20 cm
vlekkerig donkergrijze en donker grijsbruine zeer
humeuze zware klei met bruine roestvlekjes
20 - 25 cm
zwart humeus, zwak lemig, matig fijn zand met
enkele bruine roestvlekjes
25 - l-i-O cm
licht grijsbruin, zeer humusarm en leemarm, matig
fijn zand

- 35 k0 - 70 cm
7 0 - 1 0 0 cm
100 -

cm

grijsbruin tot lichtbruin, zeer humusarm en leemarm,
matig fijn zand
grijsgeel, uiterst humusarm en leemarm, matig fijn
zand met geelbruine roestvlekjes
grijsbruin gereduceerd, uiterst humusarm en leemarm,
matig fijn zand.

b. Beekeerdgronden met een kleidek (code kpZg53)Deze komen voor in het westen en langs de zuidwestgrens op Gt II
en III. Bijna de gehele oppervlakte wordt als grasland intensief
gebruikt, slechts aan de zuidwestgrens ligt een strook blauwgrasland.
Profielbeschrijving
0 - 20 cm
zeer donkergrijze tot donker bruingrijze, zeer
humeuze, zware klei met bruine roestvlekjes.
Deze laag ligt vrij scherp op
20 - JO cm
zwart, zeer humeus en zwak lemig, matig fijn zand.
30 - 70 à
grijsgeel uiterst humusarm, matig fijn zand met
100 cm
geelbruine roestvlekken, geleidelijk overgaand in
70 à - cm
lichtgrijs tot grijs gereduceerd, uiterst humusarm,
100
matig fijn zand.
Begroeiing
De begroeiing vertoont een grote variatie en is samengesteld
uit plantesoorten, waarvan sommige veel voorkomen op de ondiepe
waardveengronden (zie 6.1.2 a en b) en andere een belangrijk
deel uitmaken van de begroeiing op de moerpodzolgronden (zie 6.2.1a)
6.3.3

Samengestelde_kaarteenheid

Er komt een samengestelde kaarteenheid voor, nl. van bruine enkeerdgronden (code bEZ53) en kamppodzolgronden (code cHd53)»

Deze eenheid komt voor op het "huisperceel" aan de grote verkeersweg
naast de toegangsweg. Mede ten gevolge van zandafgravingen zijn hier
hoogteverschillen ontstaan. Toch is de gehele oppervlakte droog (Gt VI en
VII) .
De bruine enkeerdgronden kunnen als volgt beschreven worden:
0 - 90 cm
donkerbruin tot bruin, matig humeus en zwak lemig, matig
fijn zand, overgaand in
90 - cm
licht geelbruin, zeer humusarm en leemarm, matig fijn zand.
De kamppodzolgronden nemen de grootste oppervlakte van het perceel
in.
Profielbeschrijving :
0 - k0 cm
donkerbruin tot bruin, matig humeus en zwak lemig, matig
fijn zand, overgaand in
14-0 - 60 cm
bruin tot licht geelbruin, matig humusarm tot zeer humusarm, leemarm, matig fijn zand
60 - cm
licht geelbruin tot geel, uiterst humusarm en leemarm,
matig fijn zand.
Op het hoogste gedeelte van het perceel komt langs de noordwestgrens
een klein stukje zwarte enkeerdgrond voor
Profielbeschrijving
0 - 90 cm
zwart tot zeer donkergrijs, humeus en zwak lemig, matig
fijn zand,naar beneden met een enkele vergane scherf van
aardewerk
90 cm
bruin tot licht geelbruin, matig humusarm tot zeer humusarm, leemarm, matig fijn zand.

- 36 Begroeiing
De vegetatie bestaat uit grassen en enkele kruiden., zoals struisgras
soorten., duizendblad, schapenzuring, witbol en boerenwormkruid.
6.k.

Rivierkleigronden

Poldervaaggronden (code Rn55Cw).
Deze gronden komen voor in een houtwal langs de noordgrens.
Hier is zeer waarschijnlijk klei gedeponeerd. De hogere ligging en
het voorkomen van een bosachtige begroeiing hebben ertoe geleid dat er
een rulle bovenlaag is ontstaan. Deze is zeer donker van kleur en zeer
humeus.
Profielbeschrijving
0 -- 2 0 cm
zeer donker grijsbruine, wat rulle, zeer humeuze lichte
klei met enkele bruine roestvlekjes
2 0 - I4-O crn
vlekkerige zeer donkergrijze en donker grijsbruine, zeer
humeuze, lichte klei met bruine roestvlekjes
1,-0 - 6 0 cm
zeer donkergrijze, zeer humeuze, zware klei met enkele
bruine roestvlekken
6 0 - 8 0 cm
zwart tot zeer donkerbruin, wat veraard, kleiarm zeggeveen
8 0 - 90 cm
zwart, humeus en zwak lemig, matig fijn zand
90 - 1 0 0 cm grijs, matig humeus en leemarm, matig fijn zand
1 0 0 - cm
zeer donker grijsbruin, matig humeus, leemarm, matig fijn
zand.
Begroeiing
Els, Amerikaanse vogelkers, pluimstruisriet, bramen.
6.5

Algemene onderscheidingen

Aanzienlijke oppervlakten van dit gebied hebben een of andere ver
werking ondergaan. De belangrijkste daarvan zijn op de bodemkaart weer
gegeven als algemene onderscheiding. Het zijn:
a. Vergraven
Hoewel een vrij groot deel van het gebied min of meer vergraven is,
is het teken voor dit vergraven zijn zeer beperkt toegepast. Het geeft
de terreinen aan waar vanuit de sloten zand is opgespit en in het veen
is terecht gekomen. De sloten zijn hier veelal nog aanwezigj tussen
deze sloten liggen veenwalletjes met een zandlaag.
b. St£rk vergraven
Dit zijn terreintjes waar vrij veel zand is gedeponeerd. Men kan
er ook klei en veen in aantreffen. Op deze plekken zijn de profielen
dus zeer heterogeen als gevolg van de activiteiten van de mens.
c. Opgehoogd
Deze onderscheiding komt voor in een paar graslanden. De lage gedeel
ten hiervan zijn opgehoogd met een zandlaag.
d. Afgegraven_
In de graslanden waar de onderscheiding ''opgehoogd" voorkomt, treft
men ook hogere gedeelten aan. Op deze plaatsen is zand weggegraven,'
zoveel mogelijk met behoud van de bovengrond.
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DE GROMDWATERIRAPPEN

De grondwatertrappen zijn reeds ter sprake gekomen in hoofdstuk 5*9
en bij de afzonderlijke bodemeenheden. Met uitzondering van Gt IV komen
alle genoemde Gt's in dit gebied voor. Ze zijn op een afzonderlijke
kaart ingeklemd (bijlage 2).
De gronden op Gt I t/m III kwamen vroeger (vóór + 19J+0 ) geregeld
onder water te staan. Zo nu en dan werd ook Gt V overspoeld. Gt I en
een klein deel van Gt II komen thans in natte tijden nog onder water,
Gt III in het algemeen niet meer. Toch komt ook bij de gronden met
Gt III het water in natte jaargetijden geregeld tot in de doorwortelde
laag. Zelfs op Gt V verwachten we een gemiddelde hoogste grondwaterstand
die ondieper is dan 1+0 cm.
In de vegetatie komen bij een min of meer nat tot vochtig milieu de
bodemverschilien het meest gevarieerd tot uiting. De ervaring leert dat
men een soortgelijk effect in cultuurgrasland kan bereiken op Gt I en II
door een zeer goede detailontwatering, zodat de GHG slechts hier en daar
boven het maaiveld komt. Veel overblijvende plantesoorten kunnen niet
goed tegen overspoeling, zodat vegetatief sterke soorten, zoals zeggesoorten, riet, pluimstruisriet op zulke plekken de overhand kunnen
krijgen. We hebben de indruk dat in de "Moerputten" op Gt I de over
spoeling een zeer sterke invloed op de vegetatie heeft.
Eerst op Gt VI is van grondwaterinvloed vaak x^einig meer te bespeuren
en is het vochthoudend vermogen van de bovengrond van zeer groot belang
voor de vegetatie. Op Gt VII is dit zeker het geval.
De grondwatertrappenkaart geeft de verbreiding van de verschillende
grondwatertrappen weer, ook per bodemeenheid doordat de begrenzing en de
codering van de bodemeenheden in de basis zijn opgenomen.
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