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S i t u â t iekaart

SCHAAL T . 50 000

VOORWOORD
In opdracht van de Centrale Directie van de Cultuurtechni
sche Dienst te Utrecht werd van het ruilverkavelingsgebied "De
Stelle" een bodemkaart, schaal 1 : 50 000, samengesteld.
Dit geschiedde in de periode november - december 19^7 met
gebruikmaking van de gegevens uit de kaartbladenkartering,
schaal 1 : 50 000.
Het bijbehorende rapport nr. 7^5 werd samengesteld door
Ir. C. van Wallenburg.
In april en mei 1968 werd binnen het bovengenoemde gebied
een oppervlakte van 670 hectare (afb. 1) in detail gekarteerd,
schaal 1 : 10 000.
Het onderzoek werd verricht door Ir. J.G. Röder en G.A.
Vos, waarvan laatstgenoemde kaarten en rapport samenstelde.
Indeling en opzet van het rapport zijn gelijk aan die van
rapport nr.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR,

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

1. INLEIDING
1.1 Opzet van het rapport
In dit rapport wordt niet, zoals gebruikelijk bij rapporten van
opdrachtkarteringen, een beschrijving gegeven van geologie, landschap,
boderavormende processen, indelingscriteria, bedijkingsgeschiedenis e.d.
Hiervoor wordt verwezen naar:
Bakker, H. de
en J. Schelling

1966

Systeem van bodemclassificatie voor
Nederland. De hogere niveaus. Wageningen.

Hageman, B.P.

1965

Goeree-Overflakkee; toelichting bij
de Geologische Kaart van Nederland,
schaal 1 : 50 000.

Stichting voor Bodemkartering

1961t-

Blad lt-3 V/est, Willemstad. Bodem van
Nederland, schaal 1 s 50 000. Wage
ningen.

Stichting voor Bodemkartering

1967

Blad 36, Goedereede en Het Goereese
deel van kaartblad k2 Oost, Zierikzee. Bodem van Nederland, schaal 1 :
50 000. Wageningen.

In hoofdstuk 1 worden de opname en de onderscheidingen op de bodemkaart behandeld; in hoofdstuk 2 de codering en benaming van de kaart'
eenheden. In hoofdstuk 3 volgt de beschrijving van de kaarteenheden op
de bodemkaart en in hoofdstuk 4 wordt de zanddieptekaart besproken.

1 -2 Opname en gebruikte gegevens
Het veldwerk werd uitgevoerd in de maanden april en mei 1968 door
Ir. J.G. Röder en G.A. Vos, o.l.v. Ir. C. van Wallenburg.
Voor de opname van de bodemgesteldheid werden gemiddeld 1 à 2 bo
ringen per ha verricht tot een diepte van ca. 120 cm.
Bij het vervaardigen van de bodemkaart is gebruik gemaakt van
reeds aanwezige bodemkaartenj
1 . De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied "De Stelle",
schaal 1 : 50 000 (Van Wallenburg, 1968);
2. Bodemkundige verkenning Goeree-Overflakkee, schaal 1 : 25 000 (Van
der Linde, 195^).
1 ,3 De, bodemkaart en haar onderscheidingen
De bodemkaart geeft in kleuren en symbolen een beeld van de opbouw
van de bodem tot een diepte van ca. 1,20 m.
De legenda, die in hoofdstuk 2.2 uitvoerig wordt toegelicht, is
een systematisch overzicht van de verschillende onderscheidingen die op
de kaart 2ijn aangegeven.
De gebruikte kaartschaal maakt het mogelijk bodemeenheden met een
oppervlakte van ca. 2 ha nog op de bodemkaart weer te geven. Hierdoor
zijn zuivere bodemeenheden onderscheiden die niet op de bodemkaart,
schaal 1 • 50 000, zijn weergegeven en komt het tevens voor, dat samen
gestelde kaarteenheden van de bodemkaart, schaal 1 : 50 000, tot zuive
re eenheden zijn uitgekarteerd en ook als zodanig zijn weergegeven.
Dit neemt niet weg, dat ook bij deze intensieve waarnemingsdicht
heid een zekere onzuiverheid van de kaartvlakken blijft bestaan. Er is
naar gestreefd deze onzuiverheid te beperken tot ca. 30 % van de opper
vlakte van elk kaartvlak. Tot dit percentage is de bodemgesteldheid
weergegeven met enkelvoudige kaarteenheden.
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Deze kaarteenheden hebben elk een bepaald symbool (bijv. Mnl5bA)
en een bepaalde kleur op de bodemkaart (bijlage 1 ) en zijn begrensd
door een getrokken (volle) lijn. Waar het percentage onzuiverheden
groter is dan ca. JO % is de bodemgesteldheid door middel van een sa
mengestelde kaarteenheid aangegeven. Deze bestaat uit twee enkelvoudi
ge kaarteenheden die in het veld een zo gecompliceerd patroon vormen,
dat ze op de bodemkaart, schaal 1 j 10 000, niet meer als afzonderlij
ke eenheden konden worden voorgesteld. Deze samengestelde kaarteenheid
is eveneens begrensd door een getrokken lijn en draagt de codering van
de samenstellende delen.
De rangorde binnen de code zegt niets over de procentuele belang
rijkheid, omdat voor de code de volgorde van de enkelvoudige kaarteen
heden uit de legenda wordt aangehouden.
Enkele in hoofdzaak geografische bijzonderheden zijn ook
op
de kaart onderscheiden. Ze zijn samengebracht onder overige onderschei
dingen.

2. CODERING EN BENAMING VAN DE KAARTEENHEDEN
2.1 Codering van de enkelvoudige kaarteenheden
Het centrale punt van de code wordt steeds gevormd door een hoofd
letter. Deze geeft aan tot welke hoofdklasse van de legenda het kaartvlak behoort. De voorkomende hoofdklassen op deze kaart zijn als volgt
gecodeerd:
zeekleigronden
; M
zandgronden
: Z
uitgemijnde gronden : U
omgezette gronden
: 0
2.2 Codering bij de zeekleigronden, M
Van de kleine letter vóór de hoofdletter M is de betekenis als
volgt;
g
; knippig
geen letter ; normaal
Van de kleine letter achter

de hoofdletter M is de betekenis ;

o : een slappe ondergrond beginnend tussen 20 en 80 cm
n : roest en/of grijze vlekken ondieper dan 50 cm beginnend.
Het eerste cijfer in de codering geeft de bouwvoorzwaarte aan:
0 : zeer lichte zavel (8 - 12 f> lut um)
1 ; matig lichte zavel (12 - 17*5 % lutum)
5 : zware zavel (17*5 - 25 % lutum)
5 > lichte klei (25 - 55 % lutum)
7 : matig zware klei (35 - 50 % lutum)
ü ; zware zavel en lichte klei (17,5 - 55 % lutum)
6 : klei (25 - 50 % lutum).
Het tweede cijfer en de kleine letter daarachter vormen de codering
voor het profielverloop. De betekenis is als volgt:
2
3

5a
5b
5c
5d
5e

'\

: Tussen 25 en 80 cm begint een minstens 20 cm dikke zandlaag ' of
de zandondergrond 1 )
: Tussen 25 en 80 cm begint een minstens 15 cm dikke tussenlaag van
kalkloze zware knippige klei met daaronder binnen 120 cm een lich
tere en/of kalkrijke ondergrond
: Met een minstens 40 cm dikke laag kalkrijke klei (> 25 % lutum)
beginnend tussen 25 en 1+0 cm
: Met een minstens 1+0 cm dikke laag uiterst fijn kleiig zand of zeer
lichte zavel (5 - 12 % lutum) beginnend tussen 25 en 80 cm
; Met een minstens 1+0 cm dikke laag zavel (12 - 25 % lutum) begin
nend tussen 25 en 80 cm
; Met een minstens 20 cm dikke kleilaag (> 25 % lutum) beginnend
tussen 60 en 80 cm (Pre-romeins.e klei)
; Met een zeer sterk wisselende profielopbouw, die niet is onder te
brengen in de profielverlopen 5a t/m 5d.

De hoofdletter op het eind van de code geeft de kalkrijkdom van
het profiel aan:
A j "kalkrijk" -profielen die tot ten hoogste 30 cm kalkloos zijn en
daaronder .tot ten minste 80 cm diepte kalkrijk
C : "kalkarm" -profielen met een kalkloze bovengrond die dikker is dan
30 cm.

1)

zand met uitzondering van kleiig, uiterst fijn zand (5 - 8 % lutum;
M50 < 105 mu)

2.3 Codering bij de zandgronden, Z
Het cijfer, in dit geval 5* geeft de mediaan van het zand aan (5
een M50 van 150 à 210 mu).
De kleine letter is de codering voor het lutumgehalte van de bo
vengronds
a • 0 - 5 % lutum
b : 5 - 8 % lutum
c ; 0 - 8 % lutum.
De tweede hoofdletter geeft de kalkrijkdom van het profiel aan:
A • "kalkrijk" -profielen die tot ten hoogste 30 cm kalkloos
zijn en daaronder tot ten minste 8o cm diepte kalkrijk
C : "kalkarm" -profielen met een kalkloze bovengrond die dik
ker is dan 30 cm.
2.1+ Codering bij de uitgemijnde gronden, U
Het cijfer, in dit geval 5> geeft de mediaan van het zand aan (5
een M50 van 150 à 210 mu).
De kleine letter, in dit geval a, is de codering voor het lutumge
halte van de bovengronds
a : 0 - 5 <y> lutum.
Er is geen indeling gemaakt naar kalkverloop.
2.5 Codering bij de omgezette gronden, 0
Het cijfer achter de hoofdletter is de codering voor het lutumge
halte van de bovengrond;
2 : 8 - 25. ^ lutum
^ : 17 - 35 % lutum
6 : 25 - 50 % lutum.
Er is geen indeling gemaakt naar kalkverloop.
2.6 Codering van de samengestelde kaarteenheid.
De codering van de associatie, bestaande uit twee enkelvoudige
kaarteenheden, geschiedt door combinatie van de codes van de samenstel
lende delen in de volgorde, waarin ze in de legenda voorkomen.
De codes worden door een schuine streep gescheiden.
Het betreft hier één samengestelde kaarteenheid Mn02C/Mn05aC.
2.7 Benaming van de kaarteenheden
De enkelvoudige kaarteenheden hebben niet alleen een symbool
waarmee ze kunnen worden aangeduid, ze hebben ook een naam. Deze namen
zijn ontleend aan die van de subgroepen van het Nederlandse systeem
van bodemclassificatie (De Bakker en Schelling, 1966). Zij stammen ge
deeltelijk uit de bestaande terminologie (zoals zandgronden, zeeklei
gronden). Tevens zijn kunsttermen gebruikt (bijv. vaaggronden, voor
gronden met weinig of geen bodemvorming) en termen die voor de legen
da-indeling in dit gebied van toepassing waren,zoals uitgemijnde gron
den en omgezette gronden.
De in de legenda gebruikte namen voor de kaarteenheden hebben de
volgende betekenis:
Folder
: (in poldervaaggrond). In de meeste polders komen
gronden voor, die tot deze kaarteenheid behoren.
Vaag
• (in vaaggrond). Gebruikt in de betekenis van on
bepaald., onduidelijk. Daarom toegepast op gron
den met de minst duidelijke bovengrond.
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Nes

i (in nesvaaggrond). Vooruitstekend landpunt in een

rivier of zeearm. Deze ligging is met vertraagde
rijping van de ondergrond geassocieerd,
Vlak
: (in vlakvaaggrond). Ontleend aan vlak (flake,
vlake3 vlaak): zandplaat. Hier zijn het laag of
middelhoog gelegen duinzandgronden en zeezandgronden.
Knippig
• (o.a. in knippige poldervaaggronden). Afgeleid
van het Friese woord knip voor slechte grond,
Uitgemijnde gronden j ontleend aan het afgraven van zand dat als wal
len rondom de percelen werd gezet (zandwallen of
plaatselijk ook wel "Schurvelingen" genaamd).
Omgezette gronden
: ontleend aan het omzetten van de grond. De kleiondergrond werd naar boven gebracht en de zandondergrond naar beneden.
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DE BODEMKMRT (bijlage 1)

De bodemkaart geeft de bodemgesteldheid weer van twee afzonderlijke
gebieden:
1.
2.

het gebied bij Ouddorp, overwegend bestaande uit kalkarme zeeklei
gronden, zandgronden, uitgemijnde en omgezette gronden.
het gebied ten noordoosten van Goedereede,bestaande uit kalkrijke
zeekleigronden en zandgronden.

3.1

De enkelvoudige kaarteenheden van de zeekleigronden, M...

De in dit gebied voorkomende zeekleigronden zijn poldervaaggronden
en nesvaaggronden. Dit zijn gronden met een weinig donkere (vage) humushoudende bovengrond en met roestvlekken en/of grijze vlekken, die on
dieper dan 50 cm beginnen. De onderverdeling van de poldervaaggronden
berust in de eerste plaats op verschillen in het koolzure-kalkgehalte.
Ze worden onderscheiden in:
- kalkrijke poldervaaggronden (Mn...A)en
- kalkarme poldervaaggronden (Mn...C)
Naar de aard van de klei zijn de kalkarme poldervaaggronden nog weer
gesplitst in:
- normale kalkarme poldervaaggronden (Mn...C) en
- knippige poldervaaggronden (gMn...C)
Al deze poldervaaggronden zijn verder onderverdeeld naar bouwvoorzwaarte en profielverloop.
Nesvaaggronden zijn zeekleigronden met een slappe ondergrond begin
nend binnen 80 cm diepte. Ook deze gronden zijn in de eerste plaats
onderverdeeld naar verschillen in het koolzure-kalkgehalte:
- kalkarme nesvaaggronden
...C)en
- kalkrijke nesvaaggronden (do...A).
De verdere onderverdeling berust op verschillen in bouwvoorzwaarte
en profielverloop.
Het voorkomen van een zandbijmenging in de bouwvoor, zowel bij
poldervaag- als nesvaaggronden, is op de bodemkaart door middel van
een toevoeging aangegeven. In de hierna volgende "voorbeelden van profielopbouw" is dit tot uiting gebracht in het mediaan-cijfer.
3.1.1

^iP£ige_poldervaa£gronden (gMn...G)

Deze zeekleigronden zijn vanaf maaiveld minstens 1|0 cm kalkloos
en verschillen met de normale kalkarme poldervaaggronden door het zgn.
knippige karakter van de bovenste 1+0 à 60 cm.
De knippigheid komt tot uiting in de verdeling van de roest en
andere moeilijk nauwkeurig te omschrijven kenmerken, zoals een grauwe,
vlekkerige kleur in de laag onder de bouwvoor en een vaak minder goede
structuur. Genoemde kenmerken wijzen waarschijnlijk op een matige interne
drainage van het bodemprofiel en op een geringe onderlinge samenhang
van lutum-,silt- en zanddeeltjes. In dit gebied hebben de knippige
lagen bovendien veel uitwisselbaar natrium en magnesium.
De meest duidelijke vormen van knippigheid worden aangeduid als
"knipklei". Deze betreffen dan bijna uitsluitend kleilagen (> 25 %
lutum) op enige diepte beneden maaiveld, dus niet de bouwvoor.
De humushoudende bovengrond is bij grasland meestal 10 à 20 cm
dik en bij bouwland 20 à 30 cm« Ze heeft een bijmenging van grover zand.
die afneemt in de richting van de zeedijk. Bij de kaarteenheden met
een zavelige bovengrond treedt in ernstige mate verslemping op.
De landbouwkundige waarde van de knippige poldervaaggronden is
zeer zeker niet optimaal. Speciaal voor bouwland zijn ze in mindere mate
geschikt, doordat de bouwvoor meestal te dun is om een goed zaaibed te
maken.
De knippige poldervaaggronden zijn naar profielverloop en bouwvoor
zwaarte onderverdeeld in tien kaarteenheden.

- 10 Knippige poldervaaggronden met profielverloop 3
Deze gronden hebben meestal een dunne bouwvoor (Al), in dikte va
riërend van 10 tot 30 cm, met een oi'ganische-st ofgehalt e van ca. 1 tot
3,5 fo en weinig of geen kalk.
Direct onder de bouwvoor komt meestal een lichte kleilaag van enke
le centimeters dikte voor, die voorafgaat aan de kalkloze zware knipkleilaag. Deze knipkleilaag is veelal zwaar (tot 50 % lutum) en bevat
slechts een gering percentage organische stof. Er komt nogal wat natrium
en magnesium in voor, wat mede een compacte structuur veroorzaakt waar
door de doorlatendheid gering is.
Landbouwkundig gezien zijn het minder geschikte gronden; dit geldt
zeker voor bouwland. Doordat de bouwvoor (A1) plaatselijk erg dun is,
is het maken van een goed zaaibed onmogelijk. Bovendien werkt de knip
kleilaag storend. In natte periodes treedt wateroverlast op doordat de
overtollige hoeveelheid neerslag niet snel genoeg wegzakt. In droge
periodes kunnen de gewassen lijden aan vochttekort doordat de capillaire
opstijging wordt verstoord.
Binnen de knippige poldervaaggronden met profielverloop 3 zijn naar
de bouwvoorzwaarte vijf kaarteenheden onderscheiden.
Profielverloop 3 = met een kalkloze zware kleilaag (> 35 % lutum
en overwegend knippig) die:
a. minstens 15 cm dik is
en
b. begint tussen 25 en 80 cm
en
c. binnen 120 cm rust op een lichtere en/of kalkrijke kleiondergrond.
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Kaarteeriheid: gMnOJC
Omschrijving: Khippige kalkarme poldervaaggrond; zeer lichte zavel op
een knipkleilaag met daaronder een lichtere en/of kalkrijke kleiondergrond.

Voorbeeld

van profielopbouw;

horizont

humus

fo
0-

lutum

%

M50
kalkklasse
(mediaan)

rijping

opmerkingen

stevig

knippig

Al

1-3,5

8-12

105-170

kalkloos

C1g1

0,5-1

8-35

"

"

C1g2

0,5-1

35-50

C2g1

0,5-1

30-50

20-

k&

knip(pig)

90kalkrijk

matig
soms slap

120

Toelichting: De bovengrond is wat de bouwvoorzwaarte betreft nogal ho
mogeen. De laag van 20 tot 1+0 cm bestaat meestal uit zavel,
hoewel lichte klei ook voorkomt. De laag van 1+0 tct 90 an is
in bijna alle profielen gelijk aan die van het voorbeeld.
Er zijn echter ook profielen aangetroffen waarin de knipklei op 30 of op 60 cm begint.
De zwaarte van de ondergrond is sterk verschillend. Er
komt zowel zavel als kalkrijke zware klei voor, die plaat
selijk matig slap is.
In het meest westelijk gelegen vlakje komt een boring voor
met een zandlaagje boven de knipklei.

Verbreiding; Twee betrekkelijk kleine kaartvlakjes in gebied 1 ten
noorden van het "Port".
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Kaarteenheid: gM.ilJC
Omschrijving; Khtppige kalkarme poldervaaggrond; matig lichte zavel op
een knipkleilaag met daaronder een lichtere en/of kalkrijke kleiondergrond.

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

humus

%

lutum
im

fo

kalkklasse

rijping

opmerkingen

kalkloos

stevig

knippig

(mediaan)

O
A1

1-3,5

12-17,5 105-170

C1gl

0,5-1

25-35

C1g2

0,5-1

35-50

C2g1

0,5-1

17,5-50

20-

ko-

70—j

knip(pig)

à
90—|
kalkrijk

matig slap

120-

Toelichting: De bovengrond is plaatselijk wat zwaarder dan is aangegeven,
lichter komt weinig voor. De laag van 20 tot J+O cm bestaat
meestal uit kalkloze lichte klei. Hier en daar ontbreekt
echter de lichte klei. De ondergrond, vanaf 70 à 90 cm,
bestaat hoofdzakelijk uit zavel en kalkrijke klei die meestal
matig slap is.

Verbreiding: Eén groot en één klein kaartvlak in gebied 1.

- 13 Kaarteenheid ; gMn33C
Omschrijving: Knippige kalkarme poldervaaggrond; zware zavel op een
knipkleilaag met daaronder een lichtere en/of kalkrijke kleiondergrond.

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

humus
%

lutum
%

M50
(mediaan)

kalkklasse

rijping

opmerkingen

A1

1 -3,5

17.» 5-25

kalkloos

stevig

knippig

Cl gl

0,5-1

25-50

"

C!g2

0,5-1

35-50

"

C2gl

0,5-1

17,5-50

0-

20-

30-

105-150

"

knip(pig)

75-

kalkrijk

matig slap

120-

Toelichting; De bovengrond is vooral aan de westkant van het grote kaartvlak plaatselijk wat zwaarder en aan de oostkant wat lichter.
Er komen binnen de gronden van deze eenheid nogal wat profie
len voor waarin de knipklei op 20 cm begint.
De zwaarte van de ondergrond is sterk verschillend. Er komt
zowel zavel als kalkrijke zware klei voor die plaatselijk ma
tig slap is. Tevens zijn er
profielen aangetroffen met zeer
fijn en matig fijn zand (M50 105-210), beginnend tussen 80 en
120 cm.

Verbrei Ing; Er komt één groot kaartvlak voor in het zuidwesten van gebied
1 en drie kleinere kaartvlakken op korte afstand van dit gro
te kaartvlak.

- 1^ Kaarteenheid ; gMn73C
Omschrijving: Knippige, kalkarme pcldervaaggrond.; zware kalkrijke klei op
een knipkleilaag met daaronder een lichtere en/of kalkrijke
kleiondergrond.

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

humus

lutum

2-3,5

kalkklasse

rijping

35-Uo

kalkrijk

stevig

0,5-1

35-50

kalkloos

0,5-1

35-50

kalkrijk

%

%

M50
(mediaan)

opmerkingen

knip(pig)

matig slap

120

Toelichting: De bovengrond van dit kaartvlakj een jongerekalkrijke afzet
ting, rust op een oudere formatie (Pre-Romeins).
De ondergrond,tussen 80 en 120 cm,is plaatselijk lichter.

Verbreiding; Een eivormig kaartvlak in gebied 1, aansluitend aan het grote
kaartvlak gMn33C.

15 Kaarteenheid; gMn.it-3C
Omschrijving; Knippige kalkarme poldervaaggrond; zware zavel en lichte
klei op een knipkleilaag met daaronder een lichtere en/of
kalkrijke kleiondergrond.

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

humus
%

lutum
%

M50
(mediaan)

kalkklasse

rijping

opmerkingen

A1

1-5/5

17/5-35

kalkloos

stevig

verspoeld

Clg1

0,5-1

25-35

C1g2

0,5-1

35-50

"

C2g1

0,5-1

35-50

kalkrijk

C2g2

0,5

0-8

0IO5-17O

25:
Uo
"

60-

100-

105-210

120-

Toelichting; De bouwvoorzwaarte kan op korte afstand aanzienlijk verschil
len. Waarschijnlijk is dit het gevolg van de dijkdoorbraak
in 1953,waarbij materiaal vanuit het wiel (nu vuilstort)
over het landschap is afgezet. Hier en daar komen ook profie
len voor, waarvan de ondergrond uit zavel of zware kalkrijke
klei bestaat die dan meestal slap is. Dit komt vooral in het
noordoostelijk gedeelte van het kaartvlak voor.

Verbreiding; Eén tamelijk groot kaartvlak in het uiterste zuidwesten van
gebied 1.

- 16 -

Knippige poldervaaggronden met profielverloop 5d
De bouwvoordikte (A1) van deze gronden varieert van 10 tot 30 cm.
Het organische-stofgehalte varieert van 1 tot 3,6 %. Over het algemeen
is de bouwvoor kalkloos,maar plaatselijk komen plekken voor die kalkrijk zijn.
Onder de bouwvoor, vanaf 20 à kO cm beginnend, komt meestal een
lichte knipkleilaag voor die in sommige profielen overgaat in kalkrijke
zware klei. De ondergrond,tussen 80 en 120 cm,is heterogeen van opbouw;
ze bestaat uit zavel of uit klei, die meestal matig slap is. Als onzui
verheid komen hier en daar profielen voor met een zandlaag of zandondergrond. Over het algemeen zijn de profielen van boven naar beneden
oplopend in zwaarte en in de ondergrond, tussen 80 en 120 cm, weer af
lopend.
De lichte knipkleilaag, met nogal wat natrium en magnesium, is
slecht doorlatend. De gronden waarvan de bouwvoor uit lichte zavel be
staat, verslempen in sterke mate. Het zijn gronden met grote gebreken,
de landbouwkundige waarde is verre van optimaal.
Binnen de poldervaaggronden met profielverloop 5d zijn op grond
van de bouwvoorzwaarte drie kaarteenheden onderscheiden.
Profielverloop 5d = met een minstens 20 cm dikke kleilaag (> 25 %
lutum), beginnend tussen kO en 80 cm.

- 17 Kaarteenheid: gMn05dC
Omschrijving; Knippige kalkarme poldervaaggrondj zeer lichte zavel
op een lichte kleilaag of een zware kalkrijke klei
laag.

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus
%

lutum
%

A1

1-3,5

8-12

Cl gl

0,5-1

17,5-25

M50
(mediaan)

kalkklasse

rijping

kalkloos

stevig

opmerkingen

20-

^050-

cgfk>of

I 0,5-1

C2gl

0,5-1

C2g2

! 0,5-1

25-35

kalkrijk of
kalkloos

> 35

kalkrijk

80-

12-25

matig slap

120-

Toelichting; De lichte en zware kalkrijke kleilaag begint van pro
fiel tot profiel op nogal wisselende diepte.
De ondergrond,tussen 80 en 120 cm,varieert in samen
stelling van klei tot zavel; plaatselijk komt zelfs zand
voor.
De kleilagen zijn van verschillende ouderdom, soms zijn
ze van elkaar gescheiden door een humeuze vegetatielaag
(Romeinse bewoning).

Verbrer'/U.ng: Van deze eenheid komen slechts twee betrekkelijk kleine
kaartvlakjes voor in gebied 1 .

- i8 -

Kaarteenheid: gMn15dC
Omschrijving; Knippige kalkarme poldervaaggrondj matig lichte zavel op
een lichte kleilaag of een zware kalkrijke kleilaag.

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

humus
%

lutum
fo

M50
(mediaan)

kalkklasse

rijping

A1

1-3,5

12-17,5

kalkloos

stevig

C1g1

0,5-1

25-55

Cl g1 of
C2g1

0,5-1

25-35 of
> 35

kalkloos of
kalkrijk

C1g2
C2g2

0,5-1

5-> 35

kalkloos of
kalkrijk

opmerkingen

ca.20-4

50

100-

n

matig slap

120-

Toelichting: De dikte en de diepte waarop de lichte klei of de kalk
rijke zware klei voorkomt variëren van profiel tot pro
fiel. De ondergrond > 80 cm is eveneens sterk verschil
lend, soms komt zelfs een veenlaag voor.
In het kaartvlak ten zuiden van de Provinciale weg Goe
dereede - Ouddorp komen als onzuiverheid profielen voor
met een zandlaag of -ondergrond beginnend tussen kO en
80 cm. Het zijn in zwaarte oplopende en dan weer aflopen
de profielen, die, afgezien van de kleilaag, heterogeen
genoemd kunnen worden.

Verbreiding; Van deze eenheid komen slechts twee betrekkelijk kleine
kaartvlakken voor in gebied 1 .

- 19 Kaarteenheid: gMn35dC
Omschrijving: Knippige kalkarme poldervaaggrond; zware zavel op een lich
te kleilaag of een zware kalkrijke kleilaag.

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus
%

lutura
%

1-3*5

17» 5-25

0,5-1

25-35

0,5-1

12-35

M50
(mediaan)
1 05-170

kalkklasse

rijping

kalkloos

stevig

opmerkingen

of kalkrijk
en zwaar (C2gl)

"

1!

> 100

"

(C2g2)

matig
slap

120

Toelichting; De bovengrond bestaat uit kalkloze knippige zware zavel
(17*5 - 25 % lutum),die meestal tussen 20 à 50 cm over
gaat in lichte klei en/of zware kalkrijke klei. De onder
grond tussen 80 en 120 cm is zeer gevarieerd van opbouw;
er komt zowel zand als klei voor. De klei of zavel is
tussen 80 en 120 cm meestal slap. Er komen tevens profie
len voor met venige klei in de ondergrond en zeer plaat
selijk profielen die voldoen aan de eisen gesteld voor
profielverloop 3.
In het meest noordoostelijk gelegen kaartvlakje is de
bovengrond over 10 à 30 cm kalkrijk. In dit geval is de
onderliggende laag kalkloos.

Verbreiding: In een viertal kaartvlakken die op geringe afstand van el
kaar voorkomen in gebied 1.

- 20 Knippige poldervaaggronden met profielverloop 5e
De bouwvoordikte (A1 ) van deze gronden varieert van 10 tot 30 cm,
het organische-stofgehalte van 1 tot 3,5 %•
Over het algemeen is de bouwvoor kalkloos. Plaatselijk komt di
rekt onder de bouwvoor een dun laagje kalkrijk materiaal voor.
In het meest zuidelijk gelegen kaartvlak komen profielen voor met
een lichte kleilaag of een kalkrijke zware kleilaag.
De meest noordelijk gelegen kaartvlakjes hebben over het algemeen
lichtere profielen. De profielopbouw is echter op korte afstand zo wis
selend, dat een profielschets hier beter achterwege kan blijven.
Profielverloop 5e =
profielen, niet onder te brengen bij
5a t/m 5d (zeer heterogeen).
Kaarteenheid; gMn15eC
Omschrijving: Knippige poldervaaggrondï matig lichte zavel.
Toelichting ;

De bovengrond bestaat uit kalkloze matig lichte zavel
(12-17,5 % lutum). Van het meest zuidelijk gelegen kaart
vlak bestaat het profielverloop hoofdzakelijk uit de com
binatie 5a en 5c, het meest noordelijke kaartvlak uit
5b en 5c.

Verbreiding:

Twee kleine kaartvlakken in gebied 1.

Kaarteenheid: gMn35eC
Omschrijving: Knippige poldervaaggrondj zware zavel,
Toelichting:

De bovengrond bestaat uit kalkloze zware zavel (17*5-25 f
lutum). Het profiel is verder opgebouwd uit zeer lichte
zavel (profielverloop 5b) en/of matig lichte en zware za
vel (profielverloop 5c).

Verbreiding: Slechts één klein kaartvlakje in gebied 1

3.1 .2 K°lkari^_polderyaaggronden_(Mn...C)
Bij deze gronden, met een weinig donkere (vage) humushoudende bo
vengrond en met roest en/of grijze vlekken ondieper dan 50 cm begin
nend, is de bovenlaag eveneens tot dieper dan 30 era kalkloos maar niet
of slechts zwak knippig. Echte knipkleilagen komen bij deze gronden
niet voor, alleen de lichte kleilaag in de gronden met profielverloop
5d is plaatselijk zwak knippig.
In de bovengrond hebben deze gronden altijd een bijmenging van
grover zand (gebroken gronden).
De dikte van de bovengrond varieert van 10 tot 50 cm doch is
meestal ca. 30 cm. Deze laag bevat maar weinig organische stof (ca.
1-3*5 %) en de lichtere gedeelten verslempen in ernstige mate.
De gronden zijn onder natte omstandigheden moeilijk berijdbaar.
Waarschijnlijk is dit het gevolg van een bepaalde verhouding tussen
grovere en fijnere minerale delen.

- 21 Kalkarme poldervaaggronden met profielverloop 2
De bovengrond. (A1 ) is veelal 30 à UO cm dik en kalkloos. Het organische-stofgehalte varieert van 1 tot 3*5 %.
Tussen ^0 en 60 cm begint in de meeste gevallen het zand, dat
bijna altijd matig fijn is (IVJ50 150-210) en meestal doorloopt tot
minstens 120 cm. Bovenin is het zand kalkloos, wat dieper in het pro
fiel kalkrijk. Zeer plaatselijk komen profielen voor met zavel of
klei in de ondergrond.
Overtollig regenwater wordt vanwege de grote verticale doorlatendheid van deze gronden in korte tijd afgevoerd. In droge zomerpe
riodes kunnen de gewassen te lijden hebben van vochttekort doordat
de capillaire opstijging niet voldoende is. Het zijn gronden die een
goede waterbeheersing vereisen. De zavelbovengronden verslempen in
ernstige mate. Het zijn dus, landbouwkundig gezien, gronden die in
opbrengst zowel kwantitatief als kwalitatief van jaar tot jaar aan
zienlijk kunnen verschillen. Op grond van de bouwvoorzwaarte-indeling zijn binnen de poldervaaggronden met profielverloop 2 twee bodemkaarteenheden onderscheiden.
(
Profielverloop 2 = met een zand laag of zand ondergrond van min
stens 20 cm dik, beginnend tussen 25 en 80 cm.

') behalve uiterst fijn kleiig zand (5 - 8 % lutum, M50 < 105 mu)

- 22 Kaarteenheid« Mn02C
Omschrijving; Kalkarme poldervaaggrondj zeer lichte zavel op zand.

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

humus

lutum

%

M50
(mediaan)

A1

1-3,5

8-12

105-170

Cl gl

0,5

8-12

Clg2

0,5

0-6

1^0-170

C2g

0-0,5

0-5

17O-19O

0-

%

kalkklasse

rijping

kalkloos

stevig

opmerkingen

30-

5060-

kalkrijk

120-

Toelichting: In sommige profielen komt boven of tussen het zand een
zavel- of lichte kleilaag van enkele centimeters dikte
voor.
Plaatselijk is binnen 120 cm een vegetatielaagje aange
troffen.

Verbreiding: Acht in grootte nogal verschillende kaartvlakken in ge
bied 1 .

- 25 Kaarteenheid; Mnl2C
Omschrijving; Kalkarrae poldervaaggrond; matig lichte zavel op zand.

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

humus
%

lutum
%

A1

1-3,5

12-17,5

Cl g

0,5-1

12-17,5

C2gl

0,5

0-5

zavel
of zand

0,5

0-25

M50
(mediaan)

kalkklasse

rijping

kalkloos

stevig

opmerkingen

0105-170

50„

soms
kalkhoudend

„

50

1^0-190

kalkrijk

90
soms
matig slap

120-

Toelichting: Er komen binnen deze eenheid ongeveer evenveel profielen
voor met een zavelondergrond als met zand. In het noor
delijk gedeelte meestal het
zand en in het zuiden za
vel met een vegetatielaagje (Romeins). Bij enkele boringen
bleek de zandlaag afwezig te zijn of erg dun. Dit was 7.0
zelden het geval, dat het als onzuiverheid is beschouwd.

Verbreiding: Eén groot kaartvlak ten noorden en ten zuiden van de Pro
vinciale weg Goedereede - Ouddorp in gebied 1. Verder
één klein vlakje tegen het randgebied van de Oostdijk,
ook in gebied 1.

- 2k -

Kalkarme pold.ervaaggrond.en met profielverloop 5b
De bovengrond. (Al ) van deze gronden is 10 tot 1+-0 cm dik (meestal
20 à 30 cm) en kalkloos. Het organische-stofgehalte varieert van 1
tot 3*5
Tussen 25 en 80 cm beginnend komt een minstens 1+0 cm dikke laag
uiterst fijn, kleiig zand. of zeer lichte zavel (5 - 12 % lutum) voor.
Meestal is het zeer lichte zavel (8 - 12 % lutum). Het zijn dus aflo
pende profielen tot minstens 80 cm diepte.
De ondergrond tussen 80 en 120 cm bestaat plaatselijk uit matig
fijn zand maar soms ook uit kalkrijke zware kleia
Er komen geen storende kleilagen voor binnen 80 cm. De kleila
gen die plaatselijk tussen 80 en 120 cm voorkomen kunnen toch nog
duidelijk hun invloed hebben op o.a. de doorlatendheid van het pro
fiel.
De gronden met een matig lichte zavelbovengrond verslempen in
ernstige mate.
Er komt maar één kaarteenheid voor met profielverloop 5b = met
een minstens UO cm dikke laag uiterst fijn kleiig zand of zeer lich
te zavel (5 - 12 $ lutum), beginnend tussen 25 en 80 cm.

- 25 Kaarteenheid ; Mnl5bC
Omschrijving: Kalkarme poldervaaggrond; matig lichte zavel op een laag
uiterst fijn kleiig zand of zeer lichte zavel.

Voorbeeld van profielopbouw;

30-

ko

80-

120-

horizont

humus
%

lutum
%

Al

1-3,5

12-17>5

C1g

0,5-1

12-17,5

C2g1

0,5

8-12

0,5

0-1+5

zand
tot
zware
kalkrijl®
klei
Ç2£2

M50
(mediaan)

105-150

kalkklasse

rijping

kalkloos

stevig

opmerkingen

kalkrijk

<105-170

Toelichting: De ondergrond tussen 80 en 120 cm bestaat in het weste
lijk gedeelte van het grote kaartvlak hoofdzakelijk uit
kalkrijke klei; in het oostelijk gedeelte hoofdzakelijk
uit zand en afwisselend zavel.
Als onzuiverheid, vooral in het oosten van dit vlak,.komen profielen voor met profielverloop 2 (in dit geval
minstens 20 cm zand met een 1^0 > 150 mu). Bij deze
profielen kan droogteschade aan de gewassen optreden
doordat de capillaire vochttoevoer te gering is.

Verbreiding: Eén kaartvlak direct ten westen van het "Port" in ge
bied 1 en één klein kaartvlakje aansluitend aan het
grote kaartvlak gMn33C eveneens in gebied 1.

- 2.6 -

Kalkarme poldervaaggronden met profielverloop 5c
De bovengrond. (Al ) van deze gronden varieert in dikte van 10 tot
l)-0 cm en is meestal kalkloos. De noordoostelijk gelegen kaartvlakken
hebben meestal een bovengrond van ca. 40 cm en de westelijk gelegen
kaartvlakken bij het "Port" meestal 10 à 30 cm. Het organische-stofgehalte varieert van 1 tot 3,5 %.
De profielen zijn tot ca. 80 cm homogeen van opbouw en bestaan
uit matig lichte of zware zavel.
In het grote, westelijk gelegen kaartvlak komen veelal profie
len voor die direct onder de bouwvoor een kalkrijke zavellaag hebben,
soms loopt die laag door tot diep in het profiel. De gronden met deze
homogene profielopbouw zijn landbouwkundig gezien de meest ideale.
Er komen meestal geen storingen voor,zoals wateroverlast en verdro
gingen.
De kalkarme poldervaaggronden met profielverloop 5c zijn naar
de bouwvoorzwaarte onderverdeeld in twee kaarteenheden.
Profielverloop 5c = niet een minstens 20 cm dikke laag zavel
(12 - 25 % lutum),beginnend tussen 25 en 80 cm.

27 Kaarteenheid ; Mn05cC
Omschrijving: Kalkarrae poldervaaggrond; zeer lichte zavel op matig
lichte of zware zavel.

Voorbeeld van prof ielopbouw•
horizont

humus

lutura

A1

1-3*5

8-12

Cl gl

0,5-1

8-12

C2g1
of
Clg2

0,5-1

12-25

zand
t/m
klei

0,5-1

< 5-kO

lygO
kalkklasse
(mediaan)

rijping

opmerkingen

O

3040-

105-170

kalkloos

kalkloos of
kalkrijk

stevig

„

ca.90"

stevig
tot ma
tig slap

120-

Toelichting; De profielen van het meest noordoostelijk gelegen kaartvlak hebben veelal een bouwvoor van ca. 40 cm dikte en
een ondergrond (tussen 80 en 120 cm), hoofdzakelijk be
staande uit kalkrijk,matig fijn zand. Bij het andere
kaartvlak is de bovengrond ca. 20 cm dik en bestaat de
ondergrond meestal uit matig slappe klei of zavel.

Verbreiding; Slechts twee kaartvlakken in gebied 1.

- 28 Kaarteenheid: Mnl5cC
Omschrijving; Kalkarrae poldervaaggrond; matig lichte zavel, doorlo
pend tot 80 cm of overgaand in zware zavel.

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

humus
%

lutum
%

1-5*5

12-17,5

0,5-1

12-25

0,5-1

2-25

M50
(mediaan)

105-170

kalkklasse

rijping

kalkloos

stevig

opmerkingen

kalkrijk
of
kalkloos

120

Toelichting; De bouwvoor is altijd kalkloos. De laag tussen 30 en 80
cm is plaatselijk geheel kalkrijk maar ook wel geheel
kalkloos. Meestal komt binnen 80 cm wel een laag kalk
rijk materiaal voor, vooral in het meest westelijk gele
gen kaartvlak. De ondergrond tussen 80 en 120 cm be
staat hoofdzakelijk uit kalkrijk#matig fijn zand of uit
zavel. In een paar boringen komt nog klei op die diepte
voor.

Verbreiding; Eén groot vlak ten westen van het "Fort" rond een
Stelle en één klein vlakje ten zuiden van het randgebied
Oostdijk.

- 29 Kalkarme poldervaaggronden met profielverloop 5d
De bovengrond (Al ) van deze gronden is 10 à 50 cm dik (meestal
ca. 30 cm) en kalkloos. Het organische-stofgehalte varieert van 1
tot 3,5
het lutumgehalte van 8 - 12 %. Tussen 50 en 80 cm begint
meestal lichte klei en/of kalkrijke zware klei. In sommige gevallen
loopt die klei tot diep in de ondergrond door of wordt binnen 120 cm
aanmerkelijk lichter. Meestal echter zijn de profielen in de onder
grond sterk wisselend, zowel wat
textuur betreft als de diepte
waarop de veranderingen voorkomen.
Bij deze zeer licht zavelige gronden werkt de tussenlaag van
lichte of zware klei soms storend op zowel de doorlatendheid als de
capillaire opstijging. De landbouwkundige waarde is mede daardoor
niet optimaal.
Er komt maar één kaarteenheid met dit profieltype voor.
Profielverloop 5d = met een minstens 20 cm dikke kleilaag (> 25
% lutum), beginnend tussen 40 en 80 cm.

- 50 Kaarteenheid; MnOfjdC
Omschrijving: Kalkarrae poldervaaggrond; zeer lichte zavel op een lich
te kleilaag of zware kalkrijke kleilaag.

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

humus
%

lutum
%

A1

1-3,5

8-12

C1g1

0,5-1

12-25

C1g2

0,5-1

25-35

zand
tot
zware
klei

0,5-1

5-k0

M50
(mediaan)

kalkklasse

rijping

kalkloos

stevig

opmerkingen

0105-170

30-

50-

80-

120-

Toelichting: In sommige gevallen begint tussen 50 en 80 cm zware
kalkrijke klei. De ondergrond tussen 80 en 120 cm is
nogal heterogeen van opbouw.

Verbreiding: Twee betrekkelijk kleine kaartvlakjes in gebied 1 .

- 31 Kalkarme po1dervaaggronden met profielverloop 5e
De bovengrond. (Al) van deze gronden varieert in dikte van 20 tot
50 cm en is meestal kalkloos. Het organische-stofgehalte varieert van
1 tot 3,5 fo.
De bouwvoorzwaarte is over het algemeen homogeen. De verdere profielopbouw is echter op korte afstand zo sterk wisselend, dat een
voorbeeld van profielopbouw moeilijk gegeven kan worden. De subprofielverlopen 5a.» 5b, 5c en soms ook nog profielverloop 2 komen naast
elkaar voor.
Het zijn dus gronden met een zeer heterogene profielopbouw,
overwegend behorend tot profielverloop 5.
De gronden zijn slempgevoelig, waardoor de verwachtingen ten
aanzien van de landbouwkundige waarde niet groot zijn.
Naar de bouwvoorzwaarte zijn twee kaarteenheden onderscheiden.
Profielverloop 5e = overige profielen? niet onder te brengen
bij 5a t/m 5d (zeer heterogeen).
Kaarteenheid: Mn05eC
Omschrijving; Kalkarme po1dervaaggrondenj zeer lichte zavel.
Toelichting;

De voorkomende profielverlopen zijn in volgorde van
belangrijkheid 5c, 5a, 2 en 5b. Het profielverloop 5b
komt slechts zelden voor.

Verbreiding;

Eén kaartvlak direct ten noorden van het Fort in gebied
1.

Kaarteenheid: Mn15&C
Omschrijving: Kalkarme poldervaaggrond; matig lichte zavel.
Toelichting:

De profielverlopen die voorkomen zijn in volgorde van
belangrijkheid 5a, 5b, 5c en 2.

Verbreiding:

Eén kaartvlak ten westen van het Port in gebied 1.

3.1 .3 Kalkrij_k£ £o M erv afgrond en (Mn...A)
Deze gronden, naar bouwvoorzwaarte en profielverloop onderver
deeld in tien kaarteenheden, komen op één kaarteenheid na uitsluitend
voor in gebied 2, de polders Rooklaasplaat en Nieuwe Oostdijk. De
bouwvoor is meestal 20 à i|-0 cm dik en bevat 1,5 tot 3>5 % organische
stof.
De gronden zijn geheel kalkrijk, hoewel het kalkgehalte van de
bouwvoor gewoonlijk lager is dan dat van de daaronder gelegen lagen.
Landbouwkundig zijn deze kalkrijke zeekleigronden aanmerkelijk
beter dan de overwegend kalkloze en deels knippige gronden van gebied
1.

De lichtere gronden, vooral de zeer lichte
en matig lichte
zavelgronden, verslempen echter in ernstige mate.
De polder Nieuwe Oostdijk is een sprekend voorbeeld van een aanwaspolder; langs de oudste dijk de zwaarste bovengrond en geleidelijk

- 52 in de richting van de nieuwste dijk de lichtste bovengrond.
In het noordelijke gedeelte van gebied 2 heeft de bovengrond,
evenals in gebied 1, een bijmenging van grover zand (toevoeging 3)

Kalkrijke poldervaaggronden met profielverloop 2
De bouwvoor is meestal 20 à 30 cm dik en heeft bijmenging van
grover zand (duinzand). Het organische-stofgehalte varieert van 1
tot 3>5 %> naar schatting is het meestal rond 2 %. De zandlaag of
zandondergrond begint meestal tussen 30 en 60 cm. Dit zand is noor
delijk van de polder Rooklaasplaat wat grover dan zuidelijk.
Er komen profielen voor waarin het zand zonder onderbreking
doorloopt tot minstens 120 cm, maar ook profielen waarvan de zand
laag wordt onderbroken door een zeer lichte zavellaag. Verder zijn
er profielen met een zeer fijnzandige tussenlaag (IVE>0 105-150) die
soms dieper in het profiel overgaat in matig fijn zand (M50 150210).
De profielen zijn zonder uitzondering vanaf de bovengrond tot
minstens 120 cm kalkrijk. De zeer lichte en matig lichte zavelgron
den verslempen in ernstige mate. Na slagregens ontstaat er meestal
een harde korst op de bovengrond,wat zeer funest is, vooral in de
periode voordat de gewassen de grond uitkomen. In droge zomerperio
des kunnen de gewassen te lijden hebben van vochttekort, doordat de
capillaire opstijging niet voldoende is. In het bijzonder geldt dit
voor de gronden met een lichte bovengrond op een ondiep voorkomende
zandlaag of zandondergrond.
De opbrengsten vandeze gronden zullen zov/el kwantitatief als
kwalitatief van jaar tot jaar aanzienlijk kunnen verschillen.
Naar de bouwvoorzwaarte zijn de kalkrijke poldervaaggronden
met profielverloop 2 onderverdeeld in drie kaarteenheden.
Profielverloop 2 = met een zand )laag of zand')ondergrond van min
stens 20 cm dikte, beginnend tussen 25 en 80 cm.

') behalve uiterst fijn kleiig zand (5-8 % lutum, M50 < 105)

- 53 Kaarteenheid: Mn02A
Omschrijving: Kalkrijke poldervaaggrond; zeer lichte zavel op zand.

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

humus

lutum

%

%

A1

1,5-3

8-12

C2g1

0,5-1

8-12

C2g2

0,5

5-12

105-210

C2g5

0-0,5

0-5

150-210

0-

M50
kalkklasse
(mediaan)

150-210

kalkrijk

rijping

,

.

stevlg

opmerkingen

M50 meestal
ca. 180

2540-

>60

120-

Toelichting; Er komen verspreid over de kaartvlakken profielen voor,
waarin tussen 80 en 120 cm een zeer lichte of matig lich
te zavellaag voorkomt die in het laatste geval meestal
matig slap is. Tevens komen er profielen voor die op ca.
40 à 60 cm beginnend uit matig fijn zand bestaan (M50
150-210).
In het grootste kaartvlak van de polder Rooklaasplaat
komen ten slotte enkele profielen voor die in de boven
grond slechts 5 - 8 $ lutum hebben en dus per definitie
bij de zandgronden horen.

Verbreiding: Alleen in het noordelijk gedeelte van gebied 2.

- 34 Kaarteenheid » Mn"I2A
Omschrijving: Kalkrijke poldervaaggrond; matig lichte zavel op zand.

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus
%

lutum
%

M50
(mediaan)

1,5-3

12-17,5

0,5-1

8-12

"

"

0,5

5-12

105-210

"

150-210

kalkklasse

rijping

opmerkingen

kalkrijk

stevig

M50 meestal
ca. l80

0-5

Toelichting; Er komen profielen voor die vanaf ca. 6o cm uit matig
fijn zand bestaan. Bij de meeste profielen komt er tus
sen kO en 60 cm een zeer fijnzandige (M50 105-150) laag
voor, die op ca. 60 cm overgaat in matig fijn zand
(M50 150-210).
Enkele profielen hebben tussen 80 en 120 cm een zeer
lichte sf matig lichte zavellaag, die in het laatste
geval meestal matig slap is.

Verbreiding; Hiervan komt één groot en één klein kaartvlak voor in
gebied 2.

- 35 Kaarteenheid: Mn32A
Omschrijving; Kalkrijke poldervaaggrond; zware zavel op zand.

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

humus
%

lutum
%

1,5-3

17,5-25

0,5-1

12-25

0,5

2-8

M50
(mediaan)

105-150

kalkklasse

rijping

kalkrijk

stevig

opmerkingen

>50

105-150

120

Toelichting: Er komen enkele profielen voor waarvan het zand tussen
80 en 120 cm matig fijn is (M50 150-210).
Profielen met zavellagen in de ondergrond zijn binnen
deze eenheid niet aangetroffen.

Verbreiding: Eén kaartvlak in de polder Rooklaasplaat.

- 36 Kalkrijke poldervaaggronden met profielverloop 5a
De bovengrond (Al ) is meestal 30 cm dik en heeft een organischestofgehalte van ca. 2,5 tot k %.
Over het algemeen neemt het lutumgehalte naar beneden geleide
lijk af. De profielen zijn vanaf het maaiveld tot dieper dan 120 cm
overwegend kalkrijk. Ze hebben een grote waterberging en een goede
doorlatendheid.
Op grond van de bouwvoorzwaarte zijn twee kaarteenheden onder
scheiden.
Profielverloop 5a = met een minstens it-0 cm dikke laag kalkrij
ke klei (> 35 % lutum), beginnend tussen 25 en i+0 cm.

- 37 Kaarteenheid; Mn55aA
Omschrijving; Kalkrijke poMervaaggrondj lichte klei tot minstens
70 cm .

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont
O"!

lutum

M50
(mediaan)

I 2,5-3

30-35

80-180

%

;

1 Ai
30—I
~1

humus

%

kalkklasse

rijping

kalkrijk

stevig

opmerkingen

1
C2gl

| 1

M

70—|

h

11

-j C2g2

h

verslagen
veenresten

90—f
"1 G

1

12-17,5

140

"

matig
slap

120—^

Toelichting: Alle profielen komen nagenoeg overeen met het hierboven
geschetste voorbeeld. Het betreft gronden die niet ver
slempen en als hoogst produktief worden aangemerkt. De
bewerkbaarheid van deze gronden is niet altijd gemakke
lijk, zeker niet wanneer het gaat om bijv. het volauto
matisch poten en rooien van aardappelen.

Verbreiding; Eén kaartvlakje ten oosten van de polder Rooklaasplaat.

38
Kaarteenheid: Mn75aA
Omschrijving; Kalkrijke poldervaaggrond; zware klei tot minstens
70 cm.

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

humus
%

lutum
%

A1

3-k

35-ho

C2g1

1,5

35-ho

C2g2

1,5

30

C2gl

1,5

30

M50
kalkklasse
(mediaan)

kalkrijk

rijping

opmerkingen

stevig

30-

70

90
matig
slap

120-

Toelichting; Ook deze gronden zijn naar hun profielopbouw vrij uni
form. Het zijn vanwege de zware bovengrond moeilijk be
werkbare gronden. De productivitéit is echter hoog.

Verbreiding: Eén kaartvlak in het westelijk gedeelte van gebied 1,
dus in een overwegend kalkarm gebied.

- 59 Kalkrijke poldervaaggronden met profielverloop 5b
De bovengrond. (Al ) is meestal 50 cm dik. Het organische-stofgehalte bedraagt 1,5 à 5
De profielen zijn vanaf het maaiveld tot minstens 120 cm kalkrijk en in zwaarte aflopend. Op ca. 50 à 60 cm begint in de meeste
gevallen een pakket uiterst fijn kleiig zand of zeer lichte zavel
(5-12 % lutum), veelal doorlopend tot minstens 120 cm. In de meest
noordelijk gelegen kaartvlakken van de polder Rooklaasplaat komt
tussen 80 en 120 cm kalkrijk, matig fijn zand voor en in de polder
Nieuwe Oostdijk bestaat de ondergrond op die diepte plaatselijk uit
kalkrijke,matig lichte zavel. De doorlatendheid en de vraterberging van
de profielen met profielverloop 5b zijn
matig.
Profielverloop 5b = met een minstens 40 cm dikke laag uiterst
fijn kleiig zand'of zeer lichte zavel (5-12 $ lutum)* beginnend tus
sen 25 en 80 cm.
Naar de bouwvoorzwaarte zijn twee kaarteenheden onderscheiden.

- uo -

Kaarteenheid: Mnl5bA
Omschrijving; Kalkrijke poldervaaggrondj matig lichte zavel op ui
terst fijn kleiig zand of zeer lichte zavel.

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

humus
%

lutura
%

Al

1,5-3

12-17,5

1 C2g1

0,5-1

10-15

C2g2

0,5

8-12

C2g3

0,5

2-12

M50
(mediaan)

kalkklasse

rijping

kalkrijk

stevig

opmerkingen

0—r
I

90-100

30-4-

5CH-

1

100-44

„

soms matig
slap

1 20—

Toelichting; De bovengrond in de zuidelijke hoek van het kaartvlak in
de polder Nieuwe Oostdijk is plaatselijk lichter (lO à
12 fo lutum).
De laag die op ca. 50 cm begint bestaat er meestal uit
uiterst fijn kleiig zand (M50 50-105).
De zandfractie van zowel
boven- als ondergrond is
in de polder Nieuwe Oostdijk fijner (M50 70-110) dan in
de polder Rooklaasplaat (M50 1^0-180) (zie ook toevoe
ging 3).
De gronden zijn slempgevoelig en sterk opdrachtig. Een
goede ontwatering en afwatering vormen een ware verbete
ring voor deze gronden.

Verbreiding; Twee grote kaartvlakken in gebied 2.

- in
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Kaarteenheid; Mn35bA
Omschrijving; Kalkrijke poldervaaggrond; zware zavel op uiterst fijn
kleiig zand of zeer lichte zavel.

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

%

lutum
%

1,5-3

17,5-25

0,5-1

12-17,5

0,5

8-12

M50
(mediaan)

90-180

kalkklasse

rijping

kalkrijk

stevig

opmerkingen

120

Toelichting: De zandfractie van zowel boven- als ondergrond is ten
zuiden van de toevoegingslijn (toevoeging 3) fijner dan
ten noorden daarvan. De M50 bedraagt respectievelijk
90 - 110 en 140 - 180. Er komen plaatselijk profielen
voor met zand tussen 80 en 120 cm beginnend.
De slempgevoeligheid van deze zware zavelgronden is
aanmerkelijk minder dan die van de matig lichte zavel
gronden. Ze zijn echter wel opdrachtigj een goede ont
watering en afwatering zijn vereist om tot optimale
resultaten te komen.

Verbreiding; Twee kaartvlakken in de polder Rooklaasplaat.

- 14-2 -

Kalkrijke poldervaaggronden met profielverloop 5c
Deze gronden hebben een bovengrond van ca. 50 cm dikte en een
organische-stofgehalte van 1,5 tot 5 %• Ze zijn kalkrijk tot min
stens 120 cm diepte, in zwaarte aflopend of soms gelijkblijvend. De
profielen met een bouwvoor van lichte klei zijn altijd aflopend. De
lichte zavelbovengronden verslempen.
Deze profielopbouw is de meest gunstige. Verdroging komt hier
bij niet voorj bij eventueel wateroverlast is draineren de oplossing.
Het zijn de meest ideale zeekleigronden met o.a. voor akker
bouw grote mogelijkheden en weinig risico's.
Op grond van de bouwvoorzwaarte zijn drie kaarteenheden onder
scheiden.
Profielverloop 5c = met een minstens 1+0 cm dikke laag zavel
(12 - 25 % lutum),beginnend tussen 25 en 80 cm.

- i+3 Kaarteenheid; Mn15cA
Omschrijving t Kalkrijke poldervaàggrond; matig lichte zavel, homogeen
tot minstens 80 cm.

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

humus
%

lutum
%

1>5-3

12-17,5

0,5-1

12-17,5

0,5

8-12

0,5

12-17,5

M50
kalkklasse
(mediaan)

rijping

opmerkingen

O-r

! A1

90-120

kalkrijk

stevig

3CH! C2g1

60-f
C2g2

120

Toelichting: In de meeste profielen komt een laag kalkrijk> uiterst
fijn kleiig zand voor op de aangegeven diepte.
De gronden zijn slempgevoelig en tevens sterk opdrachtig; een goede ontwatering is dan ook vereist.
Overigens zijn het landbouwkundig zeer goede gronden.

Verbreiding: Eén

kaartvlak in de polder Nieuwe Oostdijk.

-

kk

-

Kaarteenheid: Mn35cA
Omschrijving; Kalkrijke poldervaaggrond; zware zavel op kalkrijke
lichte zavel beginnend binnen 80 cm. Geleidelijk in
zwaarte aflopende profielen.

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

humus
%

lutum
%

1,5-3

17,5-25

0,5-1

17,5-25

0,5

12-17,5

M50
(mediaan)

90-120

kalkklasse

rijping

kalkrijk

stevig

opmerkingen

120

Toelichting; Landbouwkundig gezien zijn dit de beste gronden voor ak
kerbouw ; geringe verslemping, geen last van verdroging
en een goede capillaire opstijging. Een goede drainage
is echter vereist.
Bij enkele profielen komt direct onder de bouwvoor een
zwaarder laagje voor van enkele centimeters dikte. In
het noorden van de polder Nieuwe Oostdijk is op 100 cm
diepte kalkloze zware klei aangeboord.

Verbreiding ; Eén groot kaartvlak in de polder Nieuwe Oostdijk en één
klein vlakje ten oosten van de polder Rooklaasplaat.

- 45 Kaarteenheid: Mn55cA
Omschrijving: Kalkrijke poldervaaggrond; lichte klei op kalkrijke
zavel. Geleidelijk in zwaarte aflopende profielen»

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

humus
%

lutum
%

M50
(mediaan)

Al

1,5-3

25-30

9O-12O

C2g1

0,5-1,5 32-40

C2g2

0,5-1

20-30

C2g3

0,5

12-20

kalkklasse

rijping

kalkrijk

stevig

opmerkingen

0-

50ko-

>70

120-

Toelichting: De profielen in de polder Nieuwe Oostdijk zijn meestal
zoals in bovenstaand voorbeeld. Die in de polder
Rcoklaasplaat hebben p;een zwaardere laag direot onder
de bouwvoor en zijn in de ondergrond meestal ook lich
ter.
De doorlatendheid van de zwaardere laag is waarschijn
lijk gering, want na regenval komt juist op die plekken
piasvorming voor. Desondanks zijn het goede akkerbouw
gronden.

Verbreiding: Hiervan komen drie kaartvlakken voor: één groot vlak
in de polders Nieuwe Oostdijk en Rooklaasplaat en één
klein vlakje ten oosten van de polder Rooklaasplaat.

- 1+6 -

3.1 .ij- ltolk£rme_n£svaaggro_nden (Mo...C)
Dit zijn zeekleigronden met een slappe ondergrond,beginnend bin
nen 80 cm diepte. Het zijn laag en nat gelegen gronden, die hoofdza
kelijk als grasland in gebruik zijn. De toplaag tot ca. 8 cm is dan
meestal venig ontwikkeld. De percelen die als bouwland gebruikt wor
den hebben een donkere grauwe kleur in de bovengrond.
De bouwvoor (Al ) is meestal kalkloos, maar plaatselijk komt di
rect onder de bouwvoor een kalkrijke laag voor.
Landbouwkundig gezien zijn het slechte gronden die moeilijk te
verbeteren zijn. Een eerste vereiste is een betere ontwatering.
Er zijn twee kaarteenheden onderscheiden, verschillend in bouwvoorzwaarte en in profielverloop.
Kalkarme nesvaaggronden met profielverloop 3
De bovenste 8 cm van deze kalkloze zware kleigronden zijn veelal
venig.
Op ca. UO cm - mv. begint meestal de kalkrijke zware klei, die
aan de onderkant vaak matig slap of slap is.
De ondergrond,tussen 80 en 120 cm,bestaat plaatselijk uit kalk
rijke of kalkloze, slappe tot zeer slappe lichte klei.
Profielverloop 3 « met een kalkloze zware kleilaag (overwegend
knippig), die
a. minstens 15 cm dik is
en b. begint tussen 25 en 80 cm
en c. binnen 120 cm rust op een lichtere en/of
kalkrijke kleiondergrond.

- 47 Kaarteenheid: MOÖJC
Omschrijving; Kalkarme nesvaaggrond; zware, deels knippige
daaronder lichtere slappe klei/

klei met

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont
08-

humus

lutum

%

%

AO

venig

Clg1

1-3

C2gl

0,5-1,5

Gl

0,5

M50
(mediaan)

kalkklasse

rijping

kalkloos

stevig

opmerkingen

30-50

40kalkrijk

70"

25-35

kalkrijk of
kalkloos

50 cm matig slap
70 cm slap

120-

Toelichting: Natte, laag gelegen graslandgronden; landbouwkundig ge
zien slechte gronden.

Verbreiding; Eén kaartvlak in gebied 1 .

- 1*8 -

Kalkarme nesvaaggronden met profielverloop 5e
Ook deze nesvaaggronden hebben als grasland een venige toplaag
van ca. 8 cm dikte.
Bij gebruik als bouwland is de bovengrond meestal 20 à JO cm
dik, donker van kleur, bevat 2 - 8 % organische stof en is kalkloos.
Plaatselijk komen profielen voor met onder de bovengrond een
kalkrijk laagje.
De zwaarte van de bovengrond varieert van 17>5 - 25 % lutum
(zware zavel). De verdere profielopbouw wisselt op korte afstand,
zowel wat de aard als de dikte van de lagen betreft.
Het enige wat alle profielen gemeen hebben is een slappe on
dergrond, beginnend binnen 8o cm.
Er komen zelfs profielen voor met kleiig veen of veen in de
ondergrond,,tussen 80 en 120 cm. Het zijn dus gronden met een zeer
heterogene profielopbouw. Een voorbeeld van profielopbouw wordt dan
ook niet gegeven.
Kaarteenheid: Mo35eC
Omschrijving: Kalkarme nesvaaggronden; kalkarme zavel op een slappe
kleiondergrond.
Verbreiding:

Eén groot kaartvlak in gebied 1 .

3.1 .5 Ka_lkri_jke ne£vaaggrond£n_(Mo...A)
Dit zijn kalkrijke zeekleigronden met een slappe ondergrond,be
ginnend binnen 80 cm diepte. Ze zijn nat en laag gelegen maar toch
zowel voor bouwland als grasland in gebruik. In grasland is de top
laag tot ca. 8 cm meestal venig. Bij gebruik als bouwland is de bo
vengrond (Al ) meestal 30 cm dik en kalkrijk, het organische-stofgehalte varieert dan van ca. 2 tot 5
Het lutumgehalte van de bovengrond bedraagt 25 à 50 %> veelal
30 à 40 %. De profielen zijn in zwaarte geleidelijk aflopend, binnen
50 cm begint meestal kalkrijke lichte klei, die altijd binnen 80cm aLapis
en tussen 80 en 120 cm overgaat in kalkrijke slappe zavel.
Vanwege de zware bovengrond zijn het moeilijk bewerkbare gron
den waarvoor een betere ontwatering van essentieel belang is.
De kalkrijke nesvaaggronden hebben profielverloop 5a = niet een
minstens 40 cm dikke laag kalkrijke klei (> 25 % lutum), beginnend
tussen 25 en ^0 cm.

- 49 Kaarteenheid; M0Ó5aA
Omschrijving: Kalkrijke nesvaaggrond j
een slappe ondergrond.

lichte en matig zware klei met

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

lutum

A1

3-5

35-1+5

C2g1

1-2

30-45

M50
(mediaan)

kalkklasse

rijping

kalkrijk

stevig

opmerkingen

30

H

50
C2g2

30-35

matig slap
matig slap tot
slap

ai

20-30

slap

>8o-

120-

Toelichting:

In graslandpercelen is de bovenlaag (Ao) meestal over
een dikte van ca. 5 à 10 cm veriig. Dit heeft hoofdza
kelijk betrekking op het kaartvlak dat aansluit bij
kaartvlak MO63C.
Plaatselijk is de bovengrond (Al ) ontkalkt tot hoog
stens 20 à 25 cm. Er komen profielen voor met een
veenlaag, die op wisselende diepte begint. Deze gron
den zijn voor bouwland minder goed geschikt vanwege
de zware bovengrond en de natte ligging.
Een goede ontwatering kan deze gronden aanmerkelijk
verbeteren.

Verbreiding:

Er komen twee kaartvlakken voor in gebied 1 .

- 50 -

3.2 Zandgronden Z... (vlakvaaggronden)
Voor dit gebied zijn met code Z... alleen die zandgronden aan
gegeven die niet tot de uitgemijnde (code U.., par. 3.3) of de om
gezette (code 0.., par. 3«^) gronden behoren. In kleinschalige kar
teringen (o.a. de landelijke 1 • 50 000-kartering) worden deze gron
den meestal te zaraen als vlakvaaggronden weergegeven.
De grootste oppervlakte van de met code Z... aangegeven zand
gronden komt voor in gebied 1 . Het zijn gronden met een wat donker
gekleurde humushoudende bovengrond en weinig roest en/of grijze vlek
ken ondieper dan ca. 30 à 50 cm beginnend.
De bovengrond is meestal 20 à 50 cm dik en bevat 1,5-b % organi
sche stof. Plaatselijk komen profielen voor met een bovengrond van
ca. 50 à 80 cm dikte. Met uitzondering van de kaartvlakjes in gebied
2 zijn de zandgronden kalkloos of kalkarm tot minstens 50 cm. Het
kalkgehalte neemt dieper in het profiel toe, zodat binnen 120 cm de
meeste profielen kalkrijk zijn. De zandgrofheid neemt eveneens van
boven naar beneden in het profiel toe, de M50 van de bovengrond is ca.
170/190, van de ondergrond meestal 180/210.
In de meest westelijk gelegen kaartvlakjes bij Ouddorp komt
plaatselijk binnen 120 cm kalkloze klei of soms zelfs venige klei
voor. Meestal zijn het dunne lagen van hoogstens een paar decimeters
dikte.
Landbouwkundig gezien zijn de zandgronden niet de slechtste gron
den in het gebied, zeker niet wanneer de bovengrond wat dikker is
(bijv. U0 à 50 cm) en 5 tot 8 % lutum bevat.
De zandgronden met een dunne bovengrond (bijv. 20 cm) en minder
dan 5 % lutum kunnen te weinig vocht binden en daardoor in de zomer
verdrogend zijn voor de gewassen.
Near het kalkgehalte van de bovengrond is onderscheid gemaakt in
kalkloze vlakvaaggronden en kalkrijke vlakvaaggronden. Tevens is een
indeling gemaakt naar het lutumgehalte van de bovengrond• in drie klas
sen, nl. 0-5, 5-8 en 0-8 % lutum.

3.2.1 i^lkloze_vlakvaa£grond£n_(Z...C)
Deze zandgronden komen uitsluitend voor in gebied 1 . De bovengrond
(A1 ) is meestal 20 à 50 cm dik. Plaatselijk komen profielen voor met
een A1 -dikte van 50 .à 80 cm; dit
moet
gezien worden als een onzui
verheid binnen de vlakvaaggronden.
Het humusgehalte van de bovengrond varieert van 1,5 tot ca. b %.
De kleur is grauw bruinzwart, duidelijk donkerder dan bij de poldervaaggronden. Naar gelang de zandgronden hoger en droger liggen is de
kleur van de bovengrond meer bruin dan zwart.
De zandgrofheid neemt vanaf de bovengrond naar dieper in het pro
fiel toe (bovengrond M50 ca 170/190, ondergrond 180/210). De profielen
zijn*beginnend tussen 50 en 120 cm,meestal kalkrijk.
De landbouwkundige waarde van deze gronden is redelijk goed te
noemen hoewel het slempige gronden zijn die vooral na slagregens dicht
slaan en kccpstvorming teweeg brengen.
Op grond van het lutumgehalte in de bouwvoor zijn drie kaarteen
heden onderscheiden, te weten Z5aC (0-5 % lutum), Z5bC (5-8 % lutum)
en Z5cC (0-8 % lutum).

- 51 Kaarteenheid: Za5C
Omschrijving; Kalkloze vlakvaaggrond met in de bovengrond 0-5 % lutum,

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont
0-

humus

lutum

%

%

1 >5-b

0-5

0-0,5

0-5

0-5

M50
(mediaan)

150/210

kalkklasse

rijping

opmerkingen

kalkloos

stevig

M50 meestal
ca. 170

kalkrijk

"

M50 meestal
180/210

120

Toelichting; Er komen profielen voor die tussen 60 en 100 cm beginnend,
gelaagd zijn met zavel of uiterst fijn kleiig zand, meest
al kalkrijk. Deze lagen zijn dun en gaan
over in
kalkrijk,matig fijn zand. In de meest westelijk gelegen
kaartvlakjes bij Ouddorp komt plaatselijk in de onder
grond kalkloze klei of soms zelfs venige klei voor.
Meestal zijn het dunne lagen van hoogstens een paar deci
meters dikte. De diepte waarop het kalkrijke zand begint
is nogal verschillend.

Verbreiding; Hiervan komen acht in grootte sterk verschillende kaartvlakken voor aan de noordkant van gebied 1.

- 52 Kaarteenheid: Zb5C
Omschrijving: Kalkloze vlakvaaggrond met in de bovengrond 5-8 % lutum.

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont
0—:
i

ai

humus

lutum

%

%

M50
(mediaan)

1,5-k

5-8

150/210

0-0,5

0~8

kalkklasse

rijping

opmerkingen

kalkloos

stevig

M50 meestal
ca. 170

50-r

j cig

8o-4-1

C2g

0,5

kalkrijk

M50 meestal

180/210

120-

Toelichting: In sommige profielen is tussen 30 en 120 cm een dunne
laag veelal kalkrijke zavel of klei aangetroffen. Onder
deze laag, die meestal dunner dan ca. 30 cm is, komt
kalkrijk,matig fijn zand voor. De landbouwkundige waar
de van deze zandgronden is groter dan die van kaarteen
heid Z5aC omdat o.a. het vochthoudend vermogen groter
is.
De diepte waarop het kalkrijke zand begint is plaatse
lijk nogal verschillend.

Verbreiding: Dertien verspreid liggende en in grootte verschillende
kaartvlakken in gebied 1 .

- 53 Kaarteenheid: Z5cC
Omschrijving: Kalkloze vlakvaaggrond met in de bovengrond 0-8 % lutum •

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

\

humus

lutum

A1

1 >5-k

0-8

cig

0,5-0

0-8

%

%

M50
(mediaan)

150/510

lcalkklasse

rijping

opmerkingen

kalkloos

stevig

M50 meestal
ca. 170

30-r

I

80
C2g

0-5

kalkrijk

11

M50 meestal
180/210

120-

Toelichting: Voor toelichting zie voorbeeld profielopbouw Z5bC.
Binnen deze eenheid is het lutumgehalte van de boven
grond zo sterk wisselend op korte afstand dat de onder
verdeling 0-5 en 5-8 % niet is gemaakt.

Verbreiding: Eén kaartvlak ten zuiden van Rustburg in gebied 1 .

- 5^ 3.2.2 Kalkrijke vlaicvaag£r£rden (Z...A)
Deze zandgronden komen uitsluitend in twee kaartvlakken voor
in gebied 2.
De bouwvoor is meestal 20 à 30 cm dik en bevat 1-2,5 % orga
nische stof.
De bovengrond is, doordat deze gronden nog niet zo lang in cul
tuur zijn, lichter van kleur dan bij de kalkloze zandgronden.
De meeste profielen zijn vanaf maaiveld kalkrijkï plaatselijk
komen profielen voor met een licht ontkalkte bovengrond.
In het meest westelijk gelegen kaartvlak is een zavellaag
aangetroffen, beginnend op ca. 60 cm, waarvan de zandgrofheid (M50)
varieert van 90 tot 120 cm.
Er komen daar ook profielen voor met kalkloze of kalkrijke
zware klei, soms zelfs met een veenlaag beginnend tussen 80 en 120
cm.
De profielen van het meest oostelijk gelegen kaartvlak bestaan
vanaf de bovengrond tot minstens 120 cm diepte uit zand. Het zijn
gronden waarop de gewassen in de zomer vaak een tekort aan vocht heb
ben.

- 55 Kaarteenheid; Z5bA
Omschrijving; Kalkrijke vlakvaaggrond met in de bovengrond 5-8 %
lutum.

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont
0-

humus

lutum

%

%

1-2,5

5-8

0,5

0-5

0-5

120

M50
(mediaan)

160/180

170/210

kalkklasse

rijping

kalkrijk

stevig

opmerkingen

8-20 % lutum
in het meest
westelijk ge
legen vlak
M50 90-120

- 56 3.3 Uitgemi.jnde gronden (U...)
Deze vroegere oude duinzandgronden hadden een zure bovengrond.
Door het "uitmijnen" raakte men die kwijt.Het oelangrijkste doel
van het uitmijnen, zand afgraven, is echter de afstand tussen maai
veld en grondwater zodanig verkleinen, dat tijdens de groeiperiode
de gewassen van het grondwater kunnen profiteren. Het afgraven is
niet systematisch gebeurd, zodat de ligging ten aanzien van het
grondwater en de vorm van de percelen nogal verschillen.
Het afgegraven zand werd als een wal rondom het perceel ge
bracht. De zandwallen fungeren als windvangers, waardoor verstui
ven van de schrale bovengrond wordt tegengegaan. In de laatste de
cennia zijn een groot aantal zandwallen weggehaald voor aanleg van
wegen, etc.
Het gehele profiel bestaat thans uit matig fijn zand (M50
150-210). De bovengrond (bouwvoor) is meestal 10 à 30 cm dik, bevat
maar weinig organische stof en is afwisselend kalkrijk of kalkloos.
Er komt meestal wit zand van de ondergrond in de bovengrond voor.
Het zand direct onder de bouwvoor is veelal kalkrijk.
In het westelijk gedeelte van het grote kaartvlak is plaatse
lijk een veenlaagje in de ondergrond aangetroffen.

- 57 Kaarteenheid ; U5a
Omschrijving: Uitgemijnde grond»

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont
0-

humus

lutum

%

%

0,5-1,5

0,5

M50
(mediaan)

kalkklasse

rijping

kalkrijk of
talloos

stevl®

,

.

opmerkingen

M50 meestal
ca. ,80

0,5

100

120-

Toelichting; In deze heterogene profielen treft men meestal binnen
120 cm de oude bovengrond aan, vermengd met kalkrijk
wit zand (C-materiaal). De profielen kunnen wat de
kalktoestand betreft op korte afstand wisselen.
Met een goede waterbeheersing is het mogelijk om op
deze gronden o.a. goed grasland te hebben. Een bewijs
hiervoor kan zijn een graslandbedrijf nabij "De halve
maan h

Verbreiding: Eén groot kaartvlak in gebied 1 nabij "De halve maan"
en één zeer klein vlakje oostelijk in gebied 2.

- 58 3 . b Omgezette gronden (O...)
Dit waren oorspronkelijk schrale zandgronden met in de onder
grond, soms wel op 2 à 3 ra diepte - mv., kalkrijke klei (Pre- en
Postromeinse klei).
Deze klei is naar boven gebracht en de zandbovengrond naar be
neden. Het is niet altijd systematisch uitgevoerd, zodat de dikte
van de klei van plaats tot plaats verschilt.
Het had ten doel het vochthoudend vermogen van de grond te
verbeteren en tevens de vruchtbaarheid. Doordat de naar boven ge
haalde klei relatief humusarm is en tevens nog veel uitwisselbaar
natrium bevat, hebben deze gronden labiele structuren en zijn ze
meestal zeer slempgevoelig. Na drogen ontstaat een betonachtige
structuur. Uit analysegegevens blijkt dat meer dan 6 % natrium
in de bouwvoor voorkomt. Over het algemeen zijn deze gronden na
geringe neerslag al zeer moeilijk begaanbaar.
Vergelijkt men deze gronden met de zandgronden (zoals ze aan
vankelijk waren), dan mag gesteld worden dat de meeste omgezette
gronden thans slechter zijn dan voor het omzetten.
Bouwvoorzwaarte en profielopbouw variëren op korte afstand. De bovengrond
is over het algemeen kalkrijk; de daaronder gelegen lagen zijn,
afhankelijk van het soort materiaal en plaats van herkomst, kalkrijk of kalkloos. Deze verschillen komen op zo'n korte afstand van
elkaar voor, dat het niet mogelijk was deze uit te karteren. Er is
alleen een indeling gemaakt naar de bouwvoorzwaarte. Ondanks een
ruime klasse-indeling komen er nog tal van profielen voor met een
zwaardere of lichtere oovengrond dan de klasse van het kaartvlak
aangeeft.
Het zijn gronden die landbouwkundig gezien het predikaat goed
niet halen. Ze zijn over het algemeen nat, slempgevoelig, bevatten
veel natrium, hebben een betonachtige structuur na drogen en zijn
zeer droogtegevoelig, vooral op plaatsen waar het zand ondiep be
gint.
Naar de bouwvoorzwaarte zijn drie kaarteeriheden onderscheiden.

- 59 Kaarteenheid; 02
Omschrijving; Omgezette gronden met een bouwvoor van zavel (8 - 25
lutum).

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont
0-

humus

lutum

%

%

0,5-1 .>5

8-25

0,5-1

0-50

M50
kalkklasse
(mediaan)
105/i80

kalkrijk

kalkrijk of
kalkloos

rijping

opmerkingen

stevig

"

zeer hete
rogeen

120

Toelichting: De bouwvoor is meestal kalkrijk. De lagen daaronder
t/m 120 cm verschillen in zwaarte, kalkrijkdom en
dikte. De zandlagen (0-5 % lutum) hebben de overhand.
Zeer heterogeen!

Verbreiding: Zes kaartvlakken in gebied 1 en twee kleine vlakjes
in gebied 2.

- 6o Kaarteenheid.; OU
Omschrijving: Omgezette gronden met een bouwvoor van zware zavel
en lichte klei.

Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

humus
%

lutum
%

1-1,5

17,5-35

0,5-1

0-50

M50
(mediaan)

IO5/18O

kalkklasse

rijping

kalkrijk

stevig

kalkrijk af
kalkloos

120

Toelichting: Zie beschrijving 02,

Verbreiding: Tien kaartvlakken in gebied 1 .

opmerkingen

zeer hete
rogeen

- 61 Kaarteenheid; 06
Omschrijving: Omgezette gronden met een bouwvoor van lichte en zwa
re klei.

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont
0-

humus

lutum

%

%

1-1j5

25-50

0,5-1

0-50

M50
kalkklasse
(mediaan)

1O5/18O

kalkrijk

rijping

opmerkingen

stevig

kalkrijk of
kalkloos

120

Toelichting; Zie beschrijving 02.

Verbreiding; Twee kaartvlakken in het westen van gebied 1

zeer hete
rogeen

- 62 3.5 Associaties
Tot het aangeven van een samengestelde kaarteenheid: of asso
ciatie is overgegaan in die gebieden waar de bodemgesteldheid op
korte afstand zo sterk wisselt, dat de afzonderlijke kaarteenhe
den op de gebruikte schaal niet meer betrouwbaar zijn weer te ge
ven.
Voor de beschrijving van de verschillende bestanddelen, waar
uit de samengestelde kaarteenheid is opgebouwd, wordt verwezen
naar de voorgaande paragrafen. Er komt maar één samengestelde
kaarteenheid voor?
Samengestelde kaarteenheid: Mn02C/05dC
Omschrijving: Kalkarme poldervaaggrond; zeer lichte zavelbovengrond op een minstens 20 cm dikke zandof klei
laag.
Toelichting ;

Zie toelichting bij de zuivere kaarteenheden Mn02c
en Mn05dC.

Verbreiding:

Twee kaartvlakken in gebied 1 .

3.6 Toevoegingen en overige onderscheidingen
Toev£egingenj_
1 = afgegraven (uitgemijnd). Deze toevoeging is toegepast bij de
uitgemijnde gronden (code U) en duidt op de afgravingen die
daarin hebben plaatsgehad.
2 = omgezet. Deze toevoeging komt voor in de kaartvlakken waar
klei uit de ondergrond naar boven is gebracht^ omgezette
gronden (code 0).
3 ss grens in gebied 2; ten noorden hiervan heeft de bovengrond,
evenals in gebied 1, een bijmenging van duinzand.
Overige onders£heidingen_2_
Hiermee zijn enkele geografische bijzonderheden en niet in
het onderzoek betrokken gedeelten aangegeven.

- 65 1+. DE ZANDDIEPTEKAART (bijlage 2)
Ij-. 1 Algemeen
Op de zanddieptekaart staan alle plaatsen waar boringen zijn uit
gevoerd middels een punt weergegeven. Naar de verschillen in de begindiepte van het zand is een indeling gemaakt in vijf enkelvoudige
klassen en vier samengestelde klassen (zie k.2 en *1.3). Boringen
waarvan de zanddiepte voldoet aan de omschrijving van dezelfde klasse
zijn gegroepeerd tot een "kaartvlal^met een vaste lijn omgrensd en in
gekleurd. Boringen met een afwijkende zanddiepte binnen zo'n kaartvlak
zijn aangegeven met een cirkeltje en een code voor het materiaal dat
op die diepte is aangetroffen.
Onder zand is verstaan; kleiarm en kleiig,matig fijn zand (0-8 %
lutum, M50 150-210). Met uitzondering van de bovengrond is het zand
overwegend kleiarm (0-5 % lutum; zie bodemkaart, bijlage 1 ). De zandgrofheid neemt over het algemeen van boven naar beneden in het profiel
toe, hoewel zand met een M50 groter dan 210 weinig voorkomt.
In het zuidelijk gedeelte van gebied 2 is bij klasse 3 plaatselijk
een tussenlaag van zeer fijn zand (M50 105-150) aanwezig.

h.2 Enkelvoudige klassen
Deze bestaan voor ten minste 70 % van de oppervlakte van elk af
zonderlijk kaartvlak uit de door codering en kleur aangegeven onder
scheiding:
1

zand beginnend vanaf het maaiveld
zand beginnend tussen 25 en 1+0 cm
zand beginnend tussen 40 en 80 cm
zand beginnend tussen 80 en 120 cm
geen zand binnen 120 cm

4.3 Samengestelde klassen
Waar het percentage onzuiverheden de grens van 30 % kan overschrij
den is de zanddiepte door middel van samengestelde klassen aangegeven;
1+2

zand beginnend vanaf het maaiveld of beginnend tussen
25 en 40 cm
zand beginnend tussen 40 en 80 cm of beginnend tussen
80 en 120 cm

1*5

zand beginnend tussen 80 en 120 cm of geen zand binnen
120 cm
zand beginnend op wisselende diepte of geen zand binnen
120 cm (combinatie van alle enkelvoudige klassen, meest
al voorkomend in de omgezette gronden).

- 6J+ -

Ij-A Toevoegingen (per boorpunt)
De toevoegingen zijn per boorpunt weergegeven. Het zijn boringen
die afwijken binnen het kaartvlak, dus in de regel niet of niet volle
dig voldoen aan de omschrijving van de klassen:
X

=

dunne klei, zavel of veenlagen in het zand, binnen 120 cm
voorkomend-(alleen bij de klassen 1 t/m 4)

0

=

boringen, die niet voldoen aan de omschrijving van de
klassen, voorbeeld: in een kaartvlak,aangegeven met klas
se 3 (zand beginnend tussen i+0 en 80 cm) komt een boring
voor met zand beginnend op 100 cm; dit boorpunt is voor
zien van een cirkeltje met een code voor het materiaal
dat tussen ^0 en 80 cm is aangetroffen.

- 65 -

5. DE BOORPUNTEMAART (bijlage 5)
De plaatsen waar boringen zijn verricht staan middels punten aan
gegeven op de zgn. boorpuntenkaart. Van de beschreven boringen zijn de
punten omlijnd en per veldkaart genummerd. De veldkaartindeling is met
dikke lijnen en grotere cijfers weergegeven.

