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Niets uit dit rapport of de bijlagen mag zonder
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worden vermenigvuldigd of in andere publikaties
worden overgenomen.
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Textuurindeling en organische-stofklassen

- 5 VOORWOORD
De bodemkartering van het CRM-terrein "de Nieuwe Zuider Lingedijk"
is uitgevoerd op verzoek van de Directie van het Staatsbosbeheer.
De opdracht werd verstrekt in het schrijven Bl»5 228, 12 augustus
1965, van de Directeur van het Staatsbosbeheer.
Het doel van de kartering was een inzicht te krijgen in de bodem
gesteldheid 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
zullen kunnen dienen als basis voor de bespreking met de opdracht
gever over eventueel in de toekomst uit te voeren karteringen in
andere CRM-objecten.
De kartering is uitgevoerd in de herfst van 19^5 door de
J.F.Bannink, die tevens de rapportering verzorgde.

Heer

De leiding berustte bij Ir. J.C.Pape, hoofd van Rayon Oost.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR

Ir. R.P.H.P.van der Schans
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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 ge
halte aan organische stof.
kenmerken, die erop duiden dat de
desbetreffende gronden tot hoog in
het profiel permanent of periodiek
met water verzadigd zijn of dit
voorheen waren.
korrelgrootte waarboven en waarbeneden de helft (in gewichtshoeveelheid) van de zandfractie (50-2000
mu) ligt.
grond met een organische-stofgehal
te van ten hoogste 15$ ')•
grond, waarvan het organische-stofhalte hoger is dan 15$ ')•
micron = 0.001 mm.
granulometrische (mechanische)
samenstelling van de grond (zie
hoofdstuk 5)•

b. Horizontbenaming
Hoofdhorizonten
Al-horizont

A2-horizont

B-horizont

B2-horizont
B3-horizont
C-horizont

bovenste 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 pro
cessen 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
inspo el ing 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 mate
riaal heeft de ontwikkeling van de
bovenliggende horizonten plaatsgehad.

') bij kleigronden 15 à 30^0, afhankelijk van het lutumgehalte
(zie hfdst.5)
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C1-horizont
C2-horizont
D-horizont

G-horizont

AB-horizont
AC-horizont
BC-horizont
DG-horizont

Lettertoevoegingen:
P

an

h

een weinig veranderde C-horizont,
zoals ontkalkte zavel of licht ver
teerd veen.
een onveranderde C-horizont, zoals
niet-ontkalkte klei en geheel on
verteerd veen.
een minerale of moerige horizont,
die weinig of niet is veranderd
door de bodemvorming en afwijkt
van het erboven liggende moedermateriaal, bijv. een veenlaag in
een kleiprofiel.
een minerale of moerige horizont,
die geheel of vrijwel geheel gere
duceerd is en na oxydatie aanzien
lijk van kleur veranderd. Tevens
moet deze horizont aan de eisen
van de C-horizont voldoen,
overgang van A- naar B- met even
veel A- als B-kenmerken,
overgang van A- naar C- met even
veel A- als C-kenmerken.
overgang van B- naar C- met even
veel B- als C-kenmerken.
een D-horizont, die tevens aan de
eerstgenoemde eisen van een G-horizont voldoet.
een door de mens bewerkte (p = ploe
gen) horizont, zoals de bouwvoor
(Ap). Diep verwerkte profielen kun
nen bijv. als volgt worden aange
duid (A1+BfC)p.
een toevoeging, die aangeeft dat
een A1-horizont bestaat uit van
elders toegevoegd humushoudend
materiaal (door plaggenbemesting
of opbaggeren). Een mogelijke on
derverdeling van de Aan-horizont
geschiedt door middel ven een cijfertoevoeging.
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 code
ring B2 worden gebruikt 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 Al
Dunne Al

een niet-vergraven Al-horizont, die
dikker dan 50 cm is.
een niet-vergraven Al-horizont, die
dunner is dan JO cm, of een vergra
ven Ap-horizont ongeacht de dikte.
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Duidelijke podzol-B
Dunne eerdlaag

Humuspodzol-B
Matig dikke eerdlaag
Met een niet-gerijpte
ondergrond
Met roest

Met/zonder ijzerhuidjes

Minerale eerdlaag
Minerale gronden
Moderpodzol-B
Moerige bovengrond
Moerige eerdlaag

Moerig materiaal
Moerige tussenlaag
Niet-gerijpt

Roest- of reductievlekken
Zonder roest

: B-horizont, die aan bepaalde eisen
o.a. wat kleur en dikte betreft,,
voldoet.
: een moerige of minerale eerdlaag
van 15-30 cm dikte (een bovenlaag
dunner dan 15 cm is per definitie
geen eerdlaag).
: B-horizont, waarin overwegend
amorfe humus voorkomt.
s een moerige of minerale eerdlaag
van 3O-50 cm dikte.
: gronden, die ondieper dan 50 cm
slechts matig stevig zijn of slap
zijn binnen 80 cm.
% roest beginnend binnen 35 cm,
hoogstens onderbroken over 30 cm
en doorlopend tot 120 cm of tot
G-horizont.
; het aanwezig zijn/ontbreken van
ijzerhuidjes rondom de zandkorrels,
bij de podzolen onmiddellijk onder
de B2-horizont, bij de eerdgronden
en de vaaggronden bovenin de Chorizont.
: een niet-moerige, duidelijke A1horizont van minstens 15 cm dikte.
: gronden, die tussen 0 en 80 cm
voor meer dan de helft uit mine
raal materiaal bestaan.
: B-horizont, waarin de humus overwe
gend als moder wordt aangetroffen.
: bovengrond, bestaande uit moerig
materiaal.
: een moerige Al-horizont dikker dan
15 cm, waarin hoogstens 10 à 15 vo
lumeprocenten uit planteresten be
staan met een herkenbare weefselopbouw.
: grond waarvan het organische-stofgehalte hoger is dan 15$ ')
: laag, bestaande uit moerig materi
aal, die ondieper dan J4.0 cm begint
en 15 à lj.0 cm dik is.
: heeft betrekking op de fysiche
rijping en geeft een indruk omtrent
de stevigheid. Gerijpte gronden
zijn tot ten minste 20 cm stevig
(niet tussen de vingers door te
persen).
: door aanwezigheid van bepaalde ij
zerverbindingen bruinrood of neu
traal-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.

') bij kleigronden 15 à 3Ofo, afhankelijk van het lutumgehalte.
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d. Bestanddelen van de grond
Lutumfractie
Slibfractie
Siltfractie
Leemfractie
Zandfractie
Grindfractie
Klei
Leem
Zand

minerale delen < 2 ma.
minerale delen < l6 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 minder dan ^0%
leemfractie bevat.

e. Begrippen, betrekking hebbend op de hydrologie
Gemiddeld hoogste grond
waterstand (GHG)
Gemiddeld laagste grond
waterstand (GLG)
Gleyverschijnselen

Grondwatertrap (Gt)
Grondwatertrappeninde1ing

Reductieverschijnselen
Roestverschijnselen

Totaal gereduceerde zone

: waarde voor de grondwaterstand
afgelezen bij de top van de gemid
delde grondwaterstandscurve.
: waarde voor de grondwaterstand
afgelezen bij het dal van de gemid
delde grondwaterstandscurve.
: reductie- en roestverschijnselen
en nog andere blekingsverschijnselen, welke verband houden met de
waterbeweging in de grond.
: klasse van de grondwatertrappen
indeling.
: klasse-indeling van gemiddelde
grondwaterstandsverlopen die ge
bruikt wordt om op bodemkaarten de
van plaats tot plaats optredende
verschillen in het gemiddelde
grondwaterstandsverloop aan te
geven. Het gemiddelde grondwater
standsverloop wordt gekenschetst
door GHG en GLG. Elke klasse van
de indeling (grondwatertrap, Gt)
omvat een traject van grondwater
standsverlopen, gedefinieerd door
de grenzen waarbinnen GLG of GLG
in combinatie met GHG voor de des
betreffende grondwatertrap variëren.
: door de aanwezigheid van tweewaar
dig ijzer veroorzaakte, grijs ge
kleurde vlekken in de grond.
: door de aanwezigheid van driewaar
dig ijzer veroorzaakte, oranje-rode
vlekken, vlammen en stipjes, soms
concreties in de grond.
: Het deel van het profiel dat steeds
of vrijwel steeds verzadigd is met
water en ten gevolge daarvan nooit
of vrijwel nooit lucht bevat (Ghorizont).
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f. Verklaring van de namen waarmee de onderscheiden bodemeenheden
zijn aangeduid
Deze namen zijn ontleend aan het systeem voor bodemclassi
ficatie. 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

(in broekeerdgronden)
bosnaam: laag moerasbos, kreupel
hout. 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 drechtvaaggronden)
dit is een waternaam die uitsluitend
gekozen is omdat in de omgeving van
o.a. Papendrecht deze gronden een
flinke verbreiding hebben,
(in eerdgronden)
een oude spelling en gewestelijke
uitspraak van het woord "aarde" is
gekozen om donkere goed veraarde
bovengronden te benoemen.
(in poldervaaggronden)
de desbetreffende gronden komen in
verreweg de meeste polderswel voor.
(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 duidelijke horizonten.
(in vlakvaaggronden)
vlak (vlaak, vlake) = zandplaat.
(in vlierveengronden)
komt van vlieder of vledder en is
een toponiem dat slaat op moerassig
grasland.
(in vlietveengronden)
vliet komt van vlieten (drijven).
VLietlanden (typisch gebied voor
rauwveengronden) zijn gelegen tus
sen de boezem en de boezemkaden,
(in waardveengronden)
een door water omsloten land. In de
waarden (Alblasser, enz.) komen
deze gronden veel voor.

Drecht

Eerd

Polder
Rauw

Vaag

Vlak
Vlier

Vliet

V/aard

g. Namen van plantesoorten
eik
griendhout
kleine lisdodde
pluimstruisriet
riet
veenmos
zeggesoorten

:
:
:
:
:
:
:

Quercus robur
Salix div. spec.
Typha angustifolia
Calamagrostis caneseens
Phragmites communis
Sphagnum div. spec.
Carex div. spec.

SAMENVATTING
De bodemkartering van het natuurreservaat "Nieuwe Zuider Linge
dijk", groot ca. 1lj-5 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 vervaar
digd.
Het gebied ligt op de overgang van het rivierkleilandschap
naar het rivierklei-veenlandschap van de grote rivieren.Tot op de
zandondergrond, hier op een diepte van ca. "J m, wisselen klei- en
veenlagen elkaar af.
In een zeer groot deel van het gebied is de kleibovenlaag tot
op het veen afgegraven bij aanleg van de dijk. Op veel plaatsen
waar nu rietkraggen voorkomen, zal tevens wat veen zijn weggehaald.
Rietkraggen en grienden met sloten nemen een grote oppervlakte in.
Op enige afstand van de dijk, waar geen klei is gegraven, liggen
de gronden veelal in grasland, terwijl aan de voet van de dijk nog
een paar waterplassen voorkomen. Deze zijn waarschijnlijk ontstaan
bij een dijkdoorbraak in 1820.
Onder de factoren die de vorming van de bodem in dit gebied
hebben beïnvloed nemen de mens en het water dan ook een belangrijke
plaats in. Het ontstaan van een bodem en de kenmerken die verband
houden met water zijn zeer in het kort aangeduid in hoofdstuk 3.
De bodems die in dit gebied voorkomen worden in grove trekken ge
schetst in hoofdstuk 1}..
De hoofdindeling van de gronden, grotendeels gebaseerd op de
aard van het moedermateriaal, is als volgt:
Veengronden
Moerige gronden
Zandgronden (kalkrijk op veen)
Rivierkleigronden (op veen)
De verdere indeling is weergegeven in hoofdstuk 5* waarbij
onder meer ter sprake komen de textuurindeling, de organischestofklassen, het profiel- en kalkverloop en de grondwatertrappen.
De veengronden beslaan een grote oppervlakte dicht langs de
dijk, hier en daar afgewisseld met broekeerdgronden en zandgronden.
De kleigronden liggen overwegend verder van de dijk af.
In hoofdstuk 6 is van elke bodemeenheid een globale profielbe
schrijving gegeven, terwijl ook iets over de ligging en het bodemgebruik wordt gezegd.
De grondwatertrappenkaart geeft een beeld van de standen van
het grondwater. Het gehele gebied is nat tot zeer nat en is over
wegend moeilijk toegankelijk.

SCHAALT :25.000

• Situatiekaart met plaatsen en «nmerï van de grondmaters
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1.

INLEIDING

T.1 Algemeen
Voor de aanvang van de kartering in het natuurreservaat "Nieuwe
Zuider Lingedijk" heeft er een bespreking plaatsgehad met de natuur
beschermingsconsulent voor Gelderland, de Heer Ir.A.Bakker en de
Heer H.Schimmel.
De Stichting voor Bodemkartering is erkentelijk voor hun mede
werking.
1.2 Het gebied (afb.1)
Het onderzochte gebied is ca. Ilj.5 ha groot en ligt tussen
Asperen en Spijk op de grens van Zuid-Holland en Gelderland. De
hoge Nieuwe Zuider Lingedijk loopt in de lengte door het gebied
dat zich uitstrekt over een lengte van 4 km. De breedte is 200 à
500 m, op enkele plaatsen 800 m (zie afb.l).
Het gebied komt voor op kaartblad 38H van de topografische
kaart van Nederland, schaal 1 : 25 000.
1.3

Opname en gebruikte gegevens

Het veldwerk is uitgevoerd in de periode half oktober tot
half november 1965* Als basiskaart voor de veldopname diende een
kaart, schaal 1 : 2 500 , die beschikbaar was gesteld door de op
drachtgever.
Het aantal boringen bedraagt !+12 of bijna 3 per ha; alle tot
150 cm diepte.
Van het gebied stonden ons enkele gegevens ter beschikking
(zie literatuuropgave). Zo kon onder meer gebruik gemaakt worden
van de kaarten en het rapport van de kartering "Tielerwaard-West",
waarin het gebied ligt.
Tijdens het veldwerk zijn enkele grondmonsters genomen ter
controle op de schattingen en tevens met het oog op de groeiverschillen in de rietkraggen (zie ook hfdst.2.3). Deze plekken zijn
aangegeven op de situatiekaart (afb.l). De monsters zijn onder
zocht op het laboratorium van het Nederlands Landbouw Kalkbureau.
De uitslagen zijn in afbeelding 2 weergegeven.
1.!(- De vervaardigde kaarten
De gegevens werden in code op de zgn. veldkaarten, schaal
1 : 2 500, weergegeven. Aan de hand hiervan werden na verkleining
een bodemkaart en een grondwatertrappenkaart vervaardigd en met de
hand ingekleurd. Beide kaarten hebben een schaal 1 : 5 000. Op basis
van deze ontwerpkaarten vervaardigde de tekenkamer de definitieve
kaarten bij dit rapport (bijl. 1 en 2).
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2. BESCHRIJVING VAN HEI' LANDSCHAP
2.1

Geologische opbouw

Het gebied ligt op de overgang van het rivierkleilandschap
naar het rivierklei-veenlandsc'nap. Sinds eeuwen groeide hier veen
en stroomden meanderende rivieren naar het westen, die daarbij
grover en fijner materiaal aanvoerden. Het grovere materiaal en
betrekkelijk weinig fijne delen kwamen langs de oevers als oeverwallen tot afzetting. Het fijnste materiaal (vooral lutum en slib)
bleef zweven in het water of bezonk pas in de kommen op enige af
stand van de oevers.
Terwijl de veengroei zich naar het oosten uitbreidde, baanden
de rivierarmen zich telkens nieuwe wegen. Ten gevolge van de ver
anderingen in het regime der rivieren werd ten slotte op het veen
een kleidek afgezet en kwam er aan de veengroei een einde. Voor een
uitvoerige beschrijving van deze ontwikkeling verwijzen wij naar
Edelman c.s. 1950 en Pons 1951»
In het oosten van het gebied ligt de stroomrug van de Linge,
die naar het westen geleidelijk overgaat in zware tot zeer zware
klei-op-veen. Onder de lichtere klei-afzettingen van de stroomrug
treft men ook zware klei- en veenlagen aan, waaronder evenals
elders weer kleilagen volgen van een ander rivierensysteem. Het
veen begint hier op een diepte van ca. 160 à 180 cm. Naar het wes
ten wordt de diepte al gauw minder dan 150 cm en neemt allengs ver
der af tot 50 à 70 cm zuidelijk van het gebied en ten westen van
de provinciale weg naar Leerdam. Ten noorden van het gebied begint
het veen een paar dm dieper dan op dezelfde breedte aan de zuid
kant.
De zandondergrond helt in dit deel van het land zeer geleide
lijk naar het westen. Hier en daar treft men opduikingen aan
("donken"). Tijdens de kartering "Tielerwaard-West" zijn in de
naaste omgeving van het gebied een zestal diepboringen verricht.
Hieruit is gebleken dat de zandondergrond begint tussen 6,5 m en
7,5 ro« Alleen ten zuiden van de waterplassen in het gebied werd
op ca. 1|. m diepte zand. aangetroffen- Ook andere gegevens wijzen
erop dat een zanddiepte van 6,5 tot 7*5 m in cle wat wijdere omge
ving veel voorkomt. (Zie ook Verbraeek, blz. Iso)
In een zeer groot gedeelte van het gebied is de jongste kleiafzetting tot op het veen afgegraven bij het aanleggen van de
Nieuwe Zuider Lingedijk. Op sommige percelen treedt nu in de ont
stane putten veenvorraing op (rietkraggen). Op andere percelen
zijn reeds lang geleden grienden aangelegd. Daar is nauwelijks
sprake van veenvorming, maar anderzijds veraardt het op de akkers
aanwezige veen ook niet sterk. De gedeelten van het gekarteerde
gebied die verder van de dijk af liggen zijn niet afgegraven.
De aard en samenstelling van het veen wisselen van plaats tot
plaats en van laag tot laag. Zo krijgt men in het veenpakket op
een niveau vaxi ca. 1 m beneden het maaiveld, de indruk dat een
ijl bos (struiken en lichte bomen) met een zeer dichte ondergroei
van zeggesoorten en grassen een belangrijke bijdrage geleverd
heeft aan de opbouw van het veen. Vrijwel al het veen is min of
meer kleiig en afgewisseld met venige kleilagen. De aangetroffen
veensoorten zijn: zeggeveen, rietzeggeveen en broekveen.
Hier en daar zijn op ca. 120 cm en dieper ook veenlagen aan
getroffen, die in open water tot bezinking zijn gekomen.
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De mens heeft voor het vestigen van een woonplaats en het
cultiveren van het gebied een keuze gedaan uit de mogelijkheden
die de geologische gesteldheid en de waterhuishouding hem boden.
Zo ontstond het cultuurlandschap zoals zich dat thans aan ons
voordoet. Asperen en Heukelum zijn typische dijkdorpen met akker
bouw,, tuinbouw en fruitteelt op de stroomruggronden van de Linge
in de naaste omgeving. Uitgestrekte graslandgebieden liggen verder
van de Linge af. In het kader van de ruilverkaveling die nu in
uitvoering is* worden deze bewoonbaar gemaakt.
Van het gekarteerde gebied is een groot deel woest en min of
meer natuurlijk begroeid. Door het weggraven van klei ontstonden
lage terreinen in het toch al natte land. Op vele percelen werden
hier later grienden aangelegd. Andere percelen werden niet begreppeld en groeiden vol met riet. De wat verder van de dijk af gele
gen, niet afgekleide percelen liggen in grasland.
Een eindweegs ten oosten van de provinciale weg treft men een
perceel aan met slecht groeiende peppels. Aan de voet van de dijk
staan daarentegen op veel plaatsen redelijk goede peppels.
Voor de laatste wereldoorlog werden langs de dijk bunkers
gebouwd. Het zand dat voor ophoging rondom deze verdedigingswerken
moest dienen is later ten dele verspreid (zie bodemkaart).
2.3 De waterhuishouding
De waterhuishouding heeft in het rivierengebied de mens voort
durend voor problemen geplaatst. Enerzijds was het, en is het nog
steeds moeilijk om de afgelegen lage kommen goed te ontwateren.
Anderzijds moesten tegen overstromingen zware dijken worden gebouwd,
waar het water meermalen toch doorheen brak. De talrijke "wielen"
zijn de stille getuigen van de strijd tussen mens en natuur.
Ook de bodemgesteldheid in het gekarteerde gebied draagt
hiervan de sporen. De dijk is ongetwijfeld gebouwd om de naast
gelegen waarden in Zuid-Holland tegen overstroming beschermen.
Zeer waarschijnlijk zijn de waterplassen ontstaan bij een doorbraak
in 1820. Van der Sluijs, 1957 (blz.29), zegt hierover: "Als in de
Betuwe een dijkdoorbraak plaatsvond en veel inundatiewater tot af
stroming kwam, werden ter beveiliging van Zuid-Holland bij Asperen
de sluizen in de Linge gesloten en werd het overstromingswater door
de overlaten in de Zuider Lingedijk in de Tielerwaard toegelaten en
vandaar bij Dalem op de Merwede geloosd. In 1820 kwam het inundatie
water uit de Betuwe zeer snel opzetten en stond spoedig 18 voet
tegen de Nieuwe Zuider Lingedijk op, waardoor deze bezweek."
De afwatering door de rivieren levert tegenwoordig geen grote
moeilijkheden meer op. Een goede ontwatering van diverse polders
is thans nog steeds geen eenvoudige zaak. In dit verband wijzen
we op het interimrapport van werkgroep I van de Commissie ter
bestudering van de waterbehoefte van de Gelderse landbouwgronden
onder de titel: "De waterbehoefte van de Tielerwaard-West". Hier
uit blijkt dat er in sommige polders een flinke kwel optreedt. In
de omgeving van het gebied is deze minder ernstig dan in andere
delen van de Tielerwaard-West (verg.Colenbrander, blz.78).
In het gebied zelf hebben we weinig invloed van kwel opge
merkt. Hier en daar kan men aan ijzervlokken in het slootwater
zien dat er inderdaad een kleine aanvoer van water uit de onder
grond optreedt. Het veen laat het water gemakkelijk door, doch
de zware kleilagen daarentegen slecht .
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Het gekarteerde gebied is in zijn geheel zeer nat. De rietkraggen drijven min of meer in het water. Ze zijn echter in de
loop der jaren zo stevig geworden dat ze begaanbaar zijn. Het riet
wordt zelfs geoogst met machines. De streekbewoners weten echter
nog5 dat verschillende rietvelden in open water groeiden. Er is
dus een sterke verlanding opgetreden (+ •§• cm per jaar). Ook is het
bekend dat het riet op veel plaatsen minder welig groeit dan vroe
ger. V/ij konden vaststellen dat de groei op nattere plekken en in
de greppels bijna overal beter was dan daarnaast.
Als aanvulling hierop dient de volgende toelichting bij de
analysed jfers van de grondmonsters 29, 30, 31 en 32. Deze monsters
zijn twee aan twee genomen in een paar rietkraggen (zie afb.1);
29 en 31 zijn plekken waar het riet slecht groeit, bij 30 en 32
groeit het goed (geen greppels). De verschillen in voedselrijkdom
blijken zeer klein te zijn; mogelijk zal bij een intensievere be
monstering de richting waarin het verschil in kaligehalte wijst
duidelijkernaar voren komen. Of het verschil in C:N verhouding
zich zal herhalen blijft de vraag. De verschillen in botanische
samenstelling zijn globaal als volgt:
bij 29 en 31: slecht riet (zeer hol en kort, ca. 1-1,5 m),
zeer veel pluimstruisriet., veel veenmos, vrat zeggesoorten.
Bij 31 was het riet en plaatselijk ook het pluimstruisriet
bijna verdwenen; er stonden hier veel resten van een halfparasiet en op korte afstand stond wat kleine lisdodde,
bij 30 en 32: redelijk goed riet (vrij dicht en lang,
ca. 2 - 2,5 m), matig veel pluimstruisriet, geen veenmos
maar wel wat zeggesoorten en bij 32 wat kleine lisdodde op
korte afstand.
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3. BODEMVORMING
3*1•

Bodemvormende factoren

Onder bodemvorming verstaan we de veranderingen die optreden
in de buitenste zeer dunne laag van de aardkorst. Ze vindt plaats
onder invloed van de volgende factoren:
klimaat
moedermateriaal
biologische activiteit
reliëf en grondwater
de mens
tijd.
Deze factoren zijn in het kort besproken in ons rapport over
"de Moerputten" (zie voorts Steur, 1961). Ter oriëntering geven
we hier alleen een opsomming. De invloed van een paar belangrijke
factoren laat zich overigens afleiden uit de beschrijvingen in
voorgaand hoofdstuk.
5-2 Rijping
Bij de rijping, ook wel initiale bodemvorming genoemd, treden
al veranderingen op in het moedermateriaal (veen of kleiige afzet
tingen in water) gedurende het ontstaan of de sedimentatie ervan.
De initiale bodemvorming wordt onderverdeeld in fysische rijping,
chemische rijping en biologische rijping (Zonneveld, 1961).
Het is duidelijk dat er heel wat plaatsvindt voor er uit af
gestorven plantedelen vast veen is ontstaan (Pons, 19^1). Met het
ontstaan van vaste grond uit weke modder is het evenzo. Aspecten
van dit ontstaan zijn: verlies van gemakkelijk oplosbare elementen
en vastlegging van andere uit het omringende water, irreversibel
waterverlies, inklinking, ihkoling, oxydatie. De hierboven genoem
de bodemvormende factoren spelen een rol bij deze rijping.
3.3

Hydromorfe kenmerken

In bodemlagen die altijd in het grondwater zitten, kan geen
lucht en dus ook geen zuurstof doordringen. Het gevolg is dat
de aanwezige ijzerverbindingen voorkomen in de tweewaardige
ferrovorm. Vele ondergronden hebben hierdoor een grijze of blauw
achtig grijze kleur, de zgn. reductie. In de lagen waarin wel
zuurstof kan toetreden komen de ijzerverbindingen overwegend voor
in de driewaardige ferrivorm. Deze ferriverbindingen zijn vaak
als roest in het profiel waarneembaar. In de zone die tijdelijk
v/el en tijdelijk niet met grondwater is verzadigd, treedt in
sommige bodems zeer veel roest op, terwijl in andere gevallen
roestvlekjes en reductievlekken elkaar afwisselen.
Daarnaast zijn er nog andere kenmerken die duidelijk wijzen
op natte omstandigheden bij de bodemvorming. Zulke kenmerken zijn
het voorkomen van een moerige bovengrond of een moerige tussen
laag. Voorts is veen, zoals bekend, donkerder van kleur indien
het aan de lucht is blootgesteld geweest.
Al deze kenmerken zijn min of meer duidelijk waarneembaar
in het veld en worden tijdens de kartering gebruikt als criteria
bij het indelen van de gronden.
Het staat vast dat op veel plaatsen de waterhuishouding ingrij
pend is gewijzigd. Veel gebieden zijn beter ontwaterd, andere zijn
daarentegen "natter" geworden, bijv.door het opzetten van het water
in de zomer of door grotere wateraanvoer uit het achterland.Dit weer
spiegelt zich o.a. in de grondwaterstand, het bodemgebruik, de struc
tuur van de grond en de actuele hydromorfe kenmerken,zoals nieuw ge
vormde roest- en reductievlekken. Om de tegenwoordige grondwaterstand
globaal weer te geven wordt bij elke boring de zgn.grondwatertrap
vermeld. In paragraaf 5«10 komen we hierop terug.
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DE VOORNAAMSTE BODEMS
Inleiding

De invloed van de bodernvormende factoren afzonderlijk zowel
als hua onderlinge wisselwerking leiden tot een veelvormigheid van
bodems. Deze veelvormigheid is in het systeem van bodemclassifieatie zoveel mogelijk geschematiseerd (De Bakker en Schelling, 1966).
De bodemeenheden die hierbij onderscheiden worden,, vormen de basis
voor de indeling van de legenda bij de bodemkaart. De voornaamste
bodems worden in de classificatie samengevat in de volgende orden:
1. veengronden
2. podzolgronden
3. brikgronden
1+. eerdgronden
5• vaaggronden.
De gronden die in de legenda worden genoemd, behoren tot de
veengronden, de eerdgronden en de vaaggronden.
In hoofdstuk 5 zullen we nader ingaan op de onderverdeling
en de omschrijving van deze gronden. In het thans volgende willen
we er enkele algemene opmerkingen over maken en de wijze van ont
staan summier aangeven.
1^.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 om
standigheden worden meestal veroorzaakt door een overmaat aan
water.
De samenstelling van het water bepaalde in belangrijke mate
welke planten erin groeiden. De verschillen in plantengroei
heeft verschil in veensoort ten gevolge. In paragraaf 2.1 hebben
we reeds gewezen op de variatie in de veensoort. De verspreiding
der daargenoemde houtresten en venige kleilagen is wisselvallig.
In de rietkraggen treffen we meestal (initiaal) niet gerijpt
rietzeggeveen aan. Op de bodemkaart zijn deze gronden weergegeven
als vlietveengrond£n_(code Voc). Ter onderscheiding daarvan zijn
de gerijpte veengronden weergegeven als Z.lie£.v£.eilS£onden (code Vc).
Plaatselijk is hierop nog een rest van het vroegere kleidek aan
wezig. Deze klei is deels venig, maar voor de begroeiing niettemin
van betekenis. De vlakken zijn weergegeven als waardveengronden
(code kVc). Op de beide laatste bodemeenheden komt overwegend
griend voor.
1^.3

Eerdgronden

Eerdgronden komen in het gekarteerde gebied weinig voor. Er
zijn alleen moerige eerdgronden aangetroffen. Deze hebben een moe
rige bovengrond of een moerige tussenlaag, doch bestaan tussen 0
en 80 cm diepte voor minder dan 3+0 cm uit moerig materiaal Ze
vormen de overgang van de veengronden naar de minerale gronden.
De onderscheiden eenheid, br£eke£rdgronden_o£ ge£ij.Pie_klei
(code Wgv2), heeft een moerige bovengrond, die vrij snel overgaat
in min of meer gerijpte klei. Naar beneden wordt de kleilaag
steeds minder gerijpt en ligt binnen 80 cm op veen. Bovendien is
ze binnen ca. 50 cm grijs gereduceerd. De ligging is dus laag ten
opzichte van het grondwater, doch iets minder laag dan bij veen
gronden. Onder deze omstandigheden heeft er ophoping plaats van
ten dele verteerde organische stof. Naarmate de aanvoer van plan
teresten groter en het milieu natter is, is de bovenlaag dikker
en veniger.
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In de rietkraggen komen op veel plaatsen smalle kleidijkjes
voor, die vaak wat hoger liggen dan het omringende niet-gerijpte
veen. Waarschijnlijk zijn dit paden geweest, waarover de klei en
later misschien ook wel wat veen is weggevoerd. Deze dijkjes zijn
niet onderscheiden, tenzij ze meer dan ca. 3C van de oppervlakte
beslaan (samengestelde kaarteenheid). Men kan in de bovengrond van
deze dijkjes soms op korte afstand verschillen aantreffen in het
humusgehalte. De hoogteligging ten opzichte van het grondwater
loopt hier eveneens wat uiteen.
Op deze gronden lemen hoofdzakelijk wild grasland en griend
voor.
ffo

I4..I1. Vaaggronden
De eerste lettergreep van de naam vaaggronden betekent:
"onduidelijk", "niet scherp omlijnd". Dit slaat op de bodemvorming
in deze gronden. Een minerale eerdlaag of moerige bovengrond ont
breekt. Zelfs is vaak de Al-horizont niet duidelijk te onderschei
den, of hij is dunner dan 15 cm.
in dit gebied komen o.a. voor vlakvaaggronden (code Zn). De
"Z" in de code komt van zand en de 1?nTr van nat. De eenheid is
onderverdeeld naar de dikte van de zandlaag op het veen. Het zand
is kalkrijk. Volgens streekbewoners is het zand omstreeks 1959 in
grote hopen opgeslagen en van daaruit, in elk geval ten dele, pas
in 19U5 verspreid. Het heeft derhalve ca. 20 jaar gelegen in de
situatie, die op de kaart is aangegeven. Het interessante feit
doet zich voor, dat op sommige plaatsen de bovenlaag reeds is ontkalkt. Hier is zich een Al-horizont aan het vormen. Op de vlakvaaggronden komen voor: rietkraggen, griend en wild grasland.
In de rivierkleigronden (code R) worden onderscheiden
^echtvaag£r£nden (code Rv) en £old£rvaaggronden (code Rn).
Beide eenheden zijn onderverdeeld naar kalkverloop; de poldervaaggronden bovendien naar de begindiepte van de veenondergrond.
De drechtvaaggronden liggen weinig hoger boven het grond
water dan de broekeerdgronden. Hier en daar is de bovenlaag zo
sterk humushoudend dat ze ook wat dit betreft een overgang vormen
tussen de broekeerdgronden en de poldervaaggronden.
Op een flink deel van de rivierkleigronden komt cultuurgras
land voor. Voorts treffen we er boomgaard, griend en rietvelden
aan.
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5.

IMPELING VAN DE LEGENDA
De hoofdindeling van de legenda is:
1. Veengronden
2. Moerige gronden
3. Zandgronden (kalkrijk)
]+. Rivierkleigronden.

5-1

Veengronden

Veengronden bestaan tussen 0 en 80 cm voor meer dan de helft
uit moerig materiaal.
In dit gebied komen vlietveengronden, waardveengronden en
vlierveengronden voor. Geen van drieën is verder onderverdeeld en
alle behoren tot de rauwveengronden, dit zijn veengronden zonder
moerige eerdlaag.
a. Vlietveengronden (code Vo)
Niet gerijpte rauwveengronden met rietzeggeveen, zeggeveen
en soms broekveen dat doorgaat tot dieper dan 120 cm (Voc).
b. Waardveengronden (code kV)
Rauwveengronden met een kleidek zonder een minerale eerdlaag
in de bovengrond. Het veen is gerijpt zeggeveen of soms broekveen
en gaat door tot dieper dan 120 cm (kVc).
c. Vlierveengronden (code V)
Rauwveengronden met gerijpt zeggeveen of soms broekveen dat
doorgaat tot dieper dan 120 cm (Vc).
5.2

Moerige gronden

Dit zijn gronden met een moerige bovengrond of een moerige
tussenlaag. In het gebied komen alleen voor: broekeerdgronden in
gerijpte klei (code VJg)j de gerijpte klei gaat ondieper dan 80 cm
over in veen (Wgv2).
5-3

Zandgronden (kalkrijk)

Zandgronden zijn minerale gronden die binnen 80 cm diepte
voor minstens de helft bestaan uit zand.
In de legenda komen alleen vlakvaaggronden voor. Dat zijn
vaaggronden (zie par. k-k) met hyaromorfe kenmerken. Er is een
onderverdeling gemaakt naar de begindiepte van de veenondergrond
of wel naar de dikte van de zandlaag. Een zandlaag dunner dan I4.0
cm wordt aangegeven door de toevoeging "z". Vaak loopt de dikte
van plek tot plek nogal uiteen, bijv. daar waar vroeger een griend
met sloten lag.
Het zand is kalkrijk, matig grof en grindhoudend, leemarm of
zwak lemig en humusarm. De textuur, het kalkverloop en de begin
diepte van het veen zijn aangegeven in de code als resp. 72, A, en
v2 tot vk. Zie voor textuurindeling en kalkverloop par.5-5 en 5-8.
De volgende eenheden zijn opgenomen:
a. Vlakvaaggronden (kalkrijk) tussen 1^0 en 80 cm diepte op veen
(code Zn72Av2)
b. Vlakvaaggronden (kalkrijk) tussen 80 en 120 cm diepte op veen
(code Zn72Avj)
c. Vlakvaaggronden (kalkrijk) dieper dan 120 cm (code Zn72Avi|.).
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5.It-

Rivierkleigronden

Kleigronden zijn minerale gronden, die binnen 80 cm diepte
voor minstens de helft uit klei bestaan en waarin binnen 1+0 cm
diepte geen moerige laag aanwezig is.
De hier voorkomende rivierkleigronden behoren ook tot de
vaaggronden (par. 1+.1+) met hydromorfe kenmerken en ze zijn ook
onderverdeeld naar begindiepte van de veenondergrond. Hierbij
worden onderscheiden drechtvaaggronden , met 1+0 tot 80 cm kleiop-veen en poldervaaggronden met 80 tot 120 cm en meer dan 120 cm
klei-op-veen. Bij alle drie is het kalkverloop onderscheiden, ter
wijl bij de poldervaaggronden ook een splitsing is gemaakt tussen
lichte en zware klei. Bij de drechtvaaggronden is de zwaarte van
de klei niet in de code aangegeven, maar in het algemeen mag ge
zegd worden dat de kalkrijke drechtvaaggronden (RvOIA) bestaan
uit lichte klei en de kalkarme (RvOIC)uit zware klei. Zie voor
textuurindeling, profielverloop en kalkverloop, par. 5*5* 5.7 en
5.8.
We hebben dus de volgende eenheden:
a. Drechtvaaggronden in kalkrijke rivierklei (code Rv01A)
b. Drechtvaaggronden in kalkarme rivierklei (code Rv01C)
c. Poldervaaggronden in kalkloze lichte rivierklei, tussen 80 en .'
120 cm op veen (code Rn51j-Cv3)
d. Poldervaaggronden in kalkrijke lichte rivierklei, tussen 80 en
120 cm op veen (code Rn5ÖAvj)
e. Poldervaaggronden in kalkloze zware rivierklei, tussen 80 en
120 cm op veen (code RnSl+Cvj)
f. Poldervaaggronden in kalkrijke zware rivierklei, tussen 80 en
120 cm op veen (code RnSóAvj)
g. Poldervaaggronden in kalkrijke lichte rivierklei, meer dan
120 cm dik (code RnSöAvlj.)
h. Poldervaaggronden in kalkloze zware rivierklei, meer dan 120 cm
dik (code RnSl+Cvi).)
5-5

Samengestelde kaarteenheden

In sommige gevallen is het niet mogelijk om de te onderschei
den eenheden tegen elkaar af te grenzen, omdat ze een te klein vlak
op de kaart innemen. Is de onzuiverheid van een kaartvlak zo groot
dat minder dan ca. J0cjb van de oppervlakte wordt ingenomen door een
bodemeenheid en de rest door een of twee andere, dan worden in dit
vlak twee of drie codes geplaatst. In dit gebied komen o.a. de
volgende samengestelde kaarteenheden voor: Vc - Voc, Vc - W, Ve Wgv2, Vc - RvOIC.
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5»6

Textuurindeling

a. Indeling naar de lutumfractie (zie ook afb.3a).
/o lutum

code

naam

> 50

1
3
5
7
9

lichte zavel
)
zavel
zware zavel
)
lichte klei
matig zware klei )
zware klei
zeer zware klei
)

-25

2

17,5-35

k
6

zavel
zware zavel tot lichte klei
lichte tot matig zware klei
zware klei

8 -17,5
17,5-25
25 -35
35 -50
8
25

-50

> 35
niet onder
scheiden

8
0

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

code

5O-IO5 mu
105-150 mu
150-210 mu
210-1.20 mu
1|.20-2000 mu

1
3
5
7
9

naam
uiterst fijn zand
)
zeer
"
"
) fijn zand
matig
"
"
)
matig grof zand )
grof zand
zeer grof zand )

c. Indeling naar de leemfractie (zie ook afb.Jb)
fè leem
0
10
17,5
32,5

code

-- 10
- 17 5
- 32,5
- 50
>50
j

1
3
5
7
9

naam
leemarm
zwak lemig
sterk lemig
zeer sterk lemig
leem

Met de onder a gegeven indeling wordt de zwaarteklasse van
een kleihorizont aangegevenj de onder b.en c. genoemde klassen wor
den gebruikt voor het benoemen van respectievelijk de zandgrofheid
en iemigheid van zandlagen.
De cijfercodes vormen een onderdeel van de vlakkencodering op
de bodemkaart. Bij kleigronden heeft het eerste cijfer in de code
ring betrekking op de zwaarteklasse van de bouwvoor en het tweede
op het profielverloop (zie paragraaf 5*8). Bij zandgronden duidt
het eerste cijfer in de codering op de zandgrofheid en het tweede
op de Iemigheid van de bovenste zandlaag.
Evenals bij de onder a, gegeven indeling vermeld is, kunnen
ook onder b. en c.twee opeenvolgende klassen zijn samengetrokken
(even cijfers).

50
105
150
210
420

105 mu
150 mu
210 mu
410 mu
• 2000 mu

Voor zand en niet - aeolische
zwaardere afzettingen

. noar de medioan van de

Ind«ling van het gede«lt«> 50 i
fractie > 50 mu (M 50)

uitent fi|n zand
zeer fijn zand
matig fijn zand
matig grof zand)
zeer grof zand )

)
) |
fijn zand
)
c wj. j
°rof zan4

„Klei" -driehoek

7:-

-

7*X—/

...ZWARE

''

ZAVEL

——; \

"v

y

.

—
100 °fe
siltf ractie
(2-50 yu)

100 %
zondfractie
(50-2000#))

100 %
lutumfractie

«2/j)

100 %org.stof
1. organische stofklassen

Organische stof

indeling noor d* gehalten oan organische skof,
Lutum en deeltjes i-tow* (in ^ew.*/* op de yoni)

Bi
Bi
Ci
Ci
0
E
F
6
H
1

zondig mn11
Kleiig «#nv
venig zand*
venig« KU'*
humusrijk
zeer humeus
matig humeus
matig humusarm
zter humusarm
uiterst humusarm

I
>r
J
J
>
I
ln

f

J

!,9«en indeling naar («ituur
Vgeen veidere indeling naa
textuur
^textwirindeltng volgens
.kl«i-drieK»«k of,leem"
drieheeK

(n.b.

tfb.3.Textuurindeling

'WïtTÏÂf

lijnen naar dc tophoek:
* 4. mineral« tf«Un)

en organische stofklassen

PO

5.7 De organische-stofklassen
Afbeelding 3C 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 zandgrond uit die klasse (Cl).
5.8 Profielverloop
Onder profielverloop wordt verstaan de opeenvolging van lagen
in kleigronden. Deze lagen zijn te onderscheiden naar aard en sa
menstelling van het moedermateriaal.
Er worden vijf profielverlopen onderscheiden, die alle zijn
gedefinieerd. Ze kunnen globaal als volgt worden omschrevens
1 = klei-op-veen
2 = klei-op-zand
3 = met een zware niet-kalkrijke kleilaag op een
lichtere en/of kalkrijke laag
1). = met een zware niet-kalkrijke kleilaag die
doorloopt of beneden 80 cm overgaat in
moerig materiaal
5 = alle overige profielen.
In het gekarteerde gebied komt profielverloop 3 alleen voor
in combinatie met I4.. Dit is aangegeven door het cijfer 6 in de
code.
5.9

Kalkverloop

Onder kalkverloop verstaan we de opeenvolging van lagen met
uiteenlopend kalkgehalte. Voor de bepaling van dit kalkverloop
wordt per boorpunt de koolzure kalkklasse bepaald van elke laag.
Deze bepaling wordt uitgevoerd met verdund handelszoutzuur
(+ 10% HCl). De mate van zichtbare of hoorbare opbruising bepaalt
de kalkklasse van de desbetreffende laag. Er wordt onderscheiden;
kalkrijkj bruising zichtbaar, meer dan ca, 1 a 2% CaCOj
kalkarm; bruising alleen hoorbaar, ca. 0,5-1 à 2 CaCO^.
kalkloos; geen hoorbare reactie, minder dan ca. 0,5$> CaCOj.
Afhankelijk van de diepte waarover deze kalkklassen in het
profiel voorkomen, wordt een kalkverloop A, B of C onderscheiden.
Globaal kunnen ze als volgt worden aangegeven:
A binnen 80 cm over ten minste 30 & 50 cm kalkrijk
B binnen 80 cm geheel kalkarm of over 30 à 50 cm kalkloos
C binnen 80 cm over ten minste 50 cm kalkloos.
De variatie in de dikte (30 à 50 cm) hangt samen met het
kalkgehalte en de dikte van de overige lagen binnen 80 cm.
De kleigronden in het onderzochte gebied zijn deels kalkrijk
tot kalkarm (hoofdletter A in de code) en deels vrijwel kalkloos
(hoofdletter C in de code). De hier voorkomende zandgronden zijn
kalkrijk (hoofdletter A in de code). Gewoonlijk zijn zandgronden
kalkloos; dit wordt nooit extra aangegeven.
5.10 De grondwatertrappenlndeling

¥

De grondwatertrap (Gt) is een indeling van de gronden naar de
gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) en de gemiddelde laagste
grondwaterstand (GLG).
De Gt van een bepaalde plek is alleen exact vast te stellen
na jarenlange intensieve grondwaterstandsmetingen. Door op zulke
plekken het bodemprofiel te bestuderen kon er verband gelegd wor
den tussen de Gt en de profielkenmerken, die met de waterhuishou
ding verband houden. Deze kenmerken zijn bijvoorbeeld moerige
lagen, roest-, reductie- en blekingsverschijnselen.
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Voor het aangeven van de Gt-grenzen wordt* evenals voor het
omgrenzen van bodemeenheden, gebruik gemaakt van landschappelijke
kenmerken, zoals bodemgebruik, kleine hoogteverschillen en sloot
waterstanden.
De grondwatertrappen zijn als volgt ingedeeld:
Gt
I
II
III
IV
V
VI
VII

GHG

GLG

-

•O4.O
>1).0
<i|.0
1^0-80
>80

cm
cm
cm
cm
cm

•<50 cm
5O-8O cm
80-120 cm
80-120 cm
>120 cm
>120 cm
>120 cm

Globale omschrijving van de
ligging
voortdurend nat
nat
zeer vochtig
matig vochtig
wisselend vochtig en droog
matig droog tot droog
zeer droog

De grondwatertrappen zijn op een afzonderlijke kaart (bijlage 2)
weergegeven, doch staan ook op de bodemkaart vermeld. De hierop voor
komende Romeinse cijfers hebben nl. betrekking op bovengenoemde in
deling. Voor zover de omgrenzing van de Gt's niet samenvalt met de
bodemgrenzen is die aangegeven met een onderbroken lijn.
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6. BESCHRIJVING VAN DE KAARTEENHEDEN
6.1

Veengronden

De veengronden beslaan een zeer grote oppervlakte. Ze liggen
hoofdzakelijk in een smalle strook ter weerszijden van de dijk.
De vliet- en vlierveengronden nemen hiervan de grootste oppervlak
te in. De waardvecngronden hebben slechts een zeer klein aandeel.
Deze zijn evenals de vlierveengronden veelal als griend in gebruik.
Op een aantal plaatsen komen op de vlierveengronden rietkraggen
voor. De vlietveengronden bestaan vrijwel geheel uit rietkraggen;
alleen rondom de waterplassen komt er ook griend op voor.
Bijna alle veengronden liggen op Gt I. Alleen in het westen
aan de voet van de dijk ligt een strook op Gt II. Het zijn dus
uitermate natte gronden, vooral de vlietveengronden die als het
ware in het water drijven. De waardveengronden zijn nog het minst
nat.

6.1.1

Vlietveengronden (code Vo)

Niet-gerijpte rauwveengronden met rietzeggeveen, zeggeveen en
soms broekveen dat doorgaat tot dieper dan 120 cm (code Voc).
Deze eenheid komt voor in de rietkraggen, hier en daar ook
samen met vlierveengronden. Waar beide eenheden samen voorkomen,
liggen de vlietveengronden in volgegroeide sloten en de vlierveen
gronden op de akkers ertussen.
De rietkraggen, meestal niet of weinig begreppeld, worden
zeer laat in de herfst gemaaid, waarbij voertuigen op rupswielen
worden gebruikt. Tijdens de kartering stond het riet hoofdzakelijk
nog op stam. Het was daardoor aanvankelijk moeilijk een goed over
zicht te verkrijgen van de ligging. De verschillen in de groei van
het riet kwamen echter duidelijk uit. Vrijwel steeds was het riet
in de vroegere sloten grover en langer dan op de akkers. Bovendien
was het daar wat schoner, d.w.z. met minder ondergroei. Vooral
pluimstruisriet en zeggesoorten,en hier en daar zelfs veenmos,
kunnen een dichte begroeiing vormen als het riet minder welig
groeit. Deze situatie is in overeenstemming met de opvatting dat
rietveen eutrofer is dan zeggeveen. Er komen in het initiale veen
kleilaagjes voor van wisselende dikte. Ook zijn er op veel plaat
sen smalle kleidijkjes aanwezig. V/aar deze meer dan ca. ^Qffo van
de oppervlakte beslaan zijn ze aangegeven in een samengestelde
bodemeenheid (zie bij broekeerdgronden). Globaal zijn de vliet
veengronden als volgt:
0 - 1+0 cm zeer donker grijsbruin niet gerijpt rietzeggeveen
met veel plantewortels, min of meer drijvende in
water
1(.0 - 70 cm grijs gereduceerde vrij slappe venige klei tot donker
grijsbruin iets kleiig, niet gerijpt rietzeggeveen
met veel plantewortels
70 - 110 cm zeer donker grijsbruin gereduceerd en gerijpt zegge
veen, aanvankelijk nog met wat rietwortels, naar beneden
wat houtresten en kleiig.
110 - 150 cm donkerbruin gereduceerd en gerijpt zeggeveen.

6.1.2

Waardveengronden (code kV)

Rauwveengronden met een kleidek zonder minerale eerdlaag op
gerijpt zeggeveen (soms ook broekveen) dat doorgaat tot dieper
dan 120 cm (code kVc).
Het kleidek is ca. 15-1+0 cm dik. Het zijn gronden die minder
diep zijn afgegraven dan de voorgaande. De bovengrond is wat ste
viger dan bij de hierna te bespreken vlierveengronden, waar vrij
wel geen klei is blijven zitten.
De waardveengronden liggen op Gt I of op de overgang van Gt I
naar Gt II en zijn als griend in gebruik. De ondergroei in de grien
den loopt uiteen. Cultuurmaatregelen hebben hierop waarschijnlijk
een overwegende Invloed.
Profielbeschrijving:
0 - 15 cm donker grijsbruine sterk humeuze tot venige zware klei
15 - 30 cm grijsbruine sterk humeuze tot venige zware klei met
roestvlekjes, overgaand ins
30 - 50 cm donker grijsbruine venige klei tot zeer donker grijs
bruin vrijwel gereduceerd kleiig zeggeveen
50 - 150 cm donker grijsbruin gereduceerd zeggeveen, gelaagd, min
of meer kleiig en soms met houtresten.
6.1.J

Vllerveengronden (code V)

Rauwveengronden met gerijpt zeggeveen of soms broekveen door
gaand tot dieper dan 120 cm (code Vc).
Deze gronden komen sterk overeen met de waardveengronden. Het
enige verschil is het ontbreken van de kleilaag en de iets lagere
ligging t.o.v. het grondwater (vrijwel overal Gt I).
Op enkele plekken komt een zanddek (15 à 40 cm dik) voor.,
evenals dat bij de waardveengronden plaatselijk het geval Is.
Ze zijn hoofdzakelijk als griend in gebruik; hier en daar
treffen we rietkraggen aan.
In de grienden liggen meestal veel sloten; waar deze meer
dan ca.
van de oppervlakte Innemen heeft dit geleid tot het
weergeven van de samengestelde kaarteenheid Vc-W (W = open water).
Het veen is bovenin iets veraard en zeer donkerbruin van
kleur. Voor het overige kan vervrezen worden naar de profielbe
schrijving van de waardveengronden.
6.2

Moerige gronden

Broekeerdgronden In gerijpte klei, die tussen I4.0 en 80 cm
diepte overgaat in veen (code Wgv2).
Deze gronden hebben een bovengrond die bestaat uit venige
klei over een diepte van ca. 15 à 20 cm. De kleilaag is dikker dan
1+0 cm.
Alle kaartvlakken van deze eenheid liggen op Gt I. De begroei
ing loopt uiteen. Er komen voor: rietkraggen, wild grasland, griend
en grasland met vruchtbomen.
Profielbeschrijving:
0 - 20 cm donker grijsbruine venige klei
20 - 1+5 cm grijsbruine humusrijke, matig zware tot zeer zware klei
.metroestvlekjes
1+5 - 70 cm grijs gereduceerde sterk humeuze, matig zware tot
zeer zware klei, naar beneden humusrijk tot venig
70 - 150 cm donker grijsbruin gereduceerd, gerijpt zeggeveen afge
wisseld met kleiig veen en soms met houtresten.
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Zandgronden (kalkrijk)

De vlakjes kalkrijke zandgronden liggen hoofdzakelijk aan de
voet van de dijk. Ze komen voor op Gt I en Gt II en zijn begroeid
met riet, wilde grassen en griendhout. Het zand is matig grof en
grindhoudend, leemarm of zwak lemig en humusarm.
6.3.1

Vlakvaaggronden (kalkrijk) tussen 1+0 en 80 cm diepte op veen
'(code Zn72Äv2}

Deze eenheid neemt de grootste oppervlakte in. In het vlakje
in het westen van het gebied ten noorden van de dijk is enige ont
kalking opgetreden. We hebben hier Gt II gekarteerd. De grijs ge
reduceerde laag begint soms veel ondieper dan in onderstaande be
schrijving.
Profielbeschrijving ;
0 - 10 cm zeer donkergrijs matig humeus tot humusarm, matig
grof zand, (grindhoudend, leemarm en kalkarm) over
gaand in
10 - 55 cm geelbruin uiterst humusarm, matig grof zand met
veel roestvlekjes tussen 40 en 55 cm (grindhoudend,
zwak lemig en kalkrijk)
55 - 70 cm grijs gereduceerd uiterst humusarm, matig grof zand
(grindhoudend, zwak lemig en kalkrijk)
70 - 150 cm zeer donker grijsbruin gereduceerd en gerijpt zeggeveen, aanvankelijk met plantewortels en donkerder
van kleur, naar beneden soms met kleiige lagen.
De overgangen tussen de laatste 3 horizonten zijn vrij scherp.
6.3.2 Vlakvaaggronden (kalkrijk) tussen 80 en 120 cm diepte op
vëen (code Zn72Av3)
Bij deze gronden is de zandlaag dikker dan bij voorgaande een
heid. Overigens komen ze daarmee geheel overeen.
6.3.3

Vlakvaaggronden (kalkrijk) dieper dan 120 cm (code Zn72Avl|)

Ook deze gronden komen, afgezien van de dikte van de zandlaag,
overeen met de onder a genoemde. V/aar een aaneengesloten oppervlak
te van deze eenheid voorkomt, groeit het griendhout slecht. Meestal
zijn de oppervlakten echter te klein om dit verschijnsel vast te
stellen.

6.I4. Rivierkleigronden
De rivierkleigronden liggen wat verder van de dijk af, veelal
op Gt II. Er komt veel cultuurgrasland op voor. Een kleine opper
vlakte is als griend in gebruik.
6.14.. 1

Drechtvaaggronden

a. Drechtvaaggronden in kalkrijke rivierklei (code RvolA)
Deze gronden liggen in een smalle strook langs de veen
gronden in het oosten van het gebied. De oppervlakte is klein,
bovendien liggen hierin nog brede sloten. De klei is licht en
min of meer kalkrijk. Overigens komen ze overeen met de volgen
de bodemeenheid.
b. Drechtvaaggronden in kalkloze rivierklei (code RvolC)
Deze gronden liggen in de omgeving van de veengronden of in
kleine oppervlakten, zoals dijkjes, er tussenin (samengestelde
kaarteenheid: RvolC-Voc). Deze laatste plekken zijn begroeid

met riet en griendhout. De grootste oppervlakte ligt ten noorden
van de dijk en ten oosten van de provinciale weg. Het gedeelte
dat hier op Gt II ligt, is als griend in cultuurj het andere
gedeelte (op Gt I) is grasland.
De rest van deze gronden ligt eveneens op Gt I.
De profielopbouw heeft veel overeenkomst met die van de
broekeerdgronden. In het algemeen bevat de bovenlaag echter
minder humus. Door de lage ligging zijn deze gronden voor
goed cultuurgrasland minder geschikt.
Profielbeschrijving:
0 - I4.5 cm grijze, zware, kalkloze klei met roestvlekjes;
sterk humeus en soms met een kalkrijk laagje
tussen 30 en l±5 cm
k5 - 75 era donkergrijs gereduceerde, matig zware tot zeer
zware kalkloze klei, sterk humeus tot humusrijk
75 - 150 cm zeer donker grijsbruin gereduceerd en gerijpt
zeggeveen, gelaagd, kleiig en soms met houtresten.

6.k.2 Poldervaaggronden

O

-<3

1

a. Poldervaaggronden in kalkloze lichte rivierklei tussen 80 en
120 cm op veen (Rn51+Cv3)
Van dez;e gronden komen twee vlakjes voor in het noordwesten
van het gebied. Ze liggen op Gt II, doch aan de natte kant
daarvan. Het meest westelijke vlakje is griend, het andere is
tuin.
Profielbeschrijving:
0 - 30 cm egaal donker grijsbruine, matig humeuze lichte
klei (kalkloos of uiterst kalkarm)
cm licht grijsbruine, matig humeuze, zware kalkloze
30
klei met roestvlekjes, naar beneden grijzer
70 - 110 cm donkergrijs gereduceerde humeuze, zeer zware en
kalkarme klei
110 - 150 cm zeer donker grijsbruin, wat brokkelig zeggeveen
met houtresten.
b. Poldervaaggronden in kalkrijke lichte rivierklei tussen 80 en
120 cm op veen (code Rn5ÖAv5).
Deze gronden liggen in het oosten van het gebied.. Ze hebben
een dunnere kleilaag en een lagere ligging dan de onder e te
beschrijven eenheid. Ze beslaan een zeer kleine oppervlakte en
zijn in gebruik als griend. Zie voorts profielbeschrijving
onder e.
c. Poldervaaggronden in kalkloze zware rivierklei tussen 80 en
120 cm op veen (code Rn8l}.Cv3)
Van deze gronden komen enkele hectaren voor in het westen
van het gebied en ten oosten van de provinciale weg. De aan
eengesloten grotere vlakken liggen in grasland, drie perceel
tjes zijn als griend in gebruik en tegen de dijk aan ligt op een
vlak van deze kaarteenheid een rietveld. Deze plek, de griendpercelen en het grasland ten oosten van de provinciale weg
liggen op Gt I, de rest is Gt II.
Profielbeschrijving ;
0 - 10 cm donker grijsbruine, sterk humeuze, zware kalkloze
klei
10 - 60 cm grijsbruine humeuze zware kalkloze klei met roest
vlekjes (soms gelaagd kalkarm)
60 - 100 cm grijs gereduceerde, humeuze, zware kalkloze klei,
op de overgang naar het veen humusrijk (soms ge
laagd kalkarm)
100 - 150 cm zeer donker tot donker grijsbruin gereduceerd en
gerijpt zeggeveen, soms met kleiige lagen en hout
resten.
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d. Poldervaaggronden in kalkrijke zware rivierklei tussen 80 en
120 cm op veen (code Rn86Av3).

De gronden liggen hoofdzakelijk juist ten oosten van de pro
vinciale weg en sluiten daar aan bij de onder e. besproken gron
den. Ze liggen hier grotendeels in gras, een klein deel is
griend. Twee kleine stroken liggen apart, iets raeer oostelijk.
De hele oppervlakte ligt op Gt II.
De klei is tot ca. 30 cm meestal kalkloos of hoogstens kalk
arm, daaronder is ze vaak over 1 à 4 dm kalkrijk. Nog dieper in
het profiel is de klei weer kalkloos of kalkarm. Overigens komen
de gronden overeen met die van voorgaande kaarteenheid.
e. Poldervaaggronden in kalkrijke lichte rivierklei meer dan 120 cm
dik (code Rn56Avi(.).
Deze gronden liggen in twee vlakjes in het oosten van het ge
bied, één aan de noordgrens en één aan de zuidgrens. Het eerste
is boomgaard, het tweede grasland en griend. Verder komen deze
gronden nog voor aan de voet van de dijk (noordzijde) samen met
broekeerdgronden. Hier betreft het een griend met veel sloten.
In het uiterste zuidoosten is de bovengrond wat donkerder
van kleur. We hebben hier wellicht te maken met een oude bewoningsplek. Een smalle strook griend vormt hier de overgang naar
de vlietveengronden.
De grienden liggen deels op Gt I, het grootste deel van deze
gronden ligt echter op Gt II, terwijl plaatselijk zelfs Gt III
zal voorkomen. Voor fruitteelt zijn de gronden aan de natte
kant, toch lijkt- de daarop voorkomende boomgaard redelijk goed.
Profielbeschrijving:

0 U0
80
100
1i|.0

ifO cm

grijsbruine, matig humeuze lichte kalkarme tot
kalkloze klei, met roestvlekjes
— 80 à
grijsbruine matig humeuze zware kalkrijke klei
100 cm met roestvlekjes, naar beneden grijzer
à
grijs gereduceerde, zware kalkloze klei, soms
- 1J+0 cm gelaagd kalkrijk
- 150 cm zeer donkergrijs gereduceerde venige klei.

f. Poldervaaggronden in kalkloze zware rivierklei meer dan 120 cm
dik (code Rn8l+Cvl^).
Deze gronden komen voor in een smalle strook langs de zgn.
vluchtweg juist ten oosten van de provinciale weg. Ze liggen
op Gt I en zijn met griendhout begroeid. Afgezien van de dikte
van de kleilaag komen ze overeen met de onder e. beschreven
eenheid.
6.5

Samengestelde kaarteenheden

Een zeer grote oppervlakte van dit gebied wordt ingenomen door
zgn. samengestelde kaarteenheden (zie ook par. 5-5)• In vele gevallen
komt daarbij in de code ook de letter W voor hetgeen betekent dat van
de kaarteenheid een belangrijk deel wordt ingenomen door open water,
meestal brede sloten. Overigens komen de samenstellende delen ook
als enkelvoudige kaarteenheid voor, zodat voor een beschrijving kan
worden verwezen naar de voorgaande paragrafen.
De begroeiing in deze kaartvlakken is uiteraard ook nogal he
terogeen.
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DE GRQNDWATERTRAPPEK

De grondwatertrappen zijn reeds ter sprake gekomen in par.5*10
en bij de bodemeenheden in hoofdstuk 6. De "Nieuwe Zuider Lingedijk"
is een zeer nat gebied. Er komt in voor: open water, Gt I, Gt II en
een combinatie van deze, zoals door kleuren op een afzonderlijke
kaart is aangegeven.
De plekken die te midden van veengronden als Gt II zijn gekar
teerd, liggen aan de lage kant van deze Gt, d.w.z. de gemiddelde
laagste grondwaterstand (GLG) ligt overwegend niet veel dieper dan
50 à 60 cm -maaiveld. Overigens spreekt de grondwatertrappenkaart
voor zichzelf.
We willen tot slot nog even terugkomen op de ontwateringstoestand van de omgeving van het gebied (zie par.2.5). De sloot
waterstanden in de poldersloten waren tijdens de kartering in het
oostelijk deel van het gebied ongeveer 70 cm lager dan voorheen
normaal het geval was. Het bleek mogelijk om dit verschil in
waterstand te handhaven door een sloot over ca. 1,5 meter met klei
af te dammen. Of een dergelijk peilverschil zo eenvoudig doorlopend
gebsndhaafd zou kunnen worden, is natuurlijk de vraag. Wel komt ons
bij deze vraag de kwel in herinnering. De afstroming van water
door de ondergrond zal in elk geval door de kwel min of meer wor
den tegengehouden. Het is ook denkbaar om door diepboringen de
invloed van de kwel te vergroten. Voor een reëel effect zou het
gebied dan door kleidammen van de omgeving moeten zijn afgeschei
den. Bovendien zou de voet van deze dammen, waar ze grenzen aan
poldersloten, iets dieper moeten liggen dan de bodem van deze
sloten.
V/at er ook gedaan wordt om een hoge waterstand te handhaven,
op den langen duur zullen de rietkraggen toch boven het water uit
groeien en verlanden. Verlaging van het maaiveld zal dan de beste
methode zijn om opnieuw een uiterst nat milieu te krijgen. De
grienden zullen voornamelijk in de ondergroei wijziging ondergaan
ten gevolge van ontwatering. Ook zullen eiken en enkele andere
boomsoorten gaan optreden, zoals nu reeds op enkele plaatsen het
geval is.
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