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Deze Bodemkaart van Nederland wordt uitgegeven
in kaartbladen volgens de onderstaande indeling van de
Topografische Kaart van Nederland.
De meeste bladnummers omvatten een west- en een oostblad,
die afzonderlijk zullen verschijnen.
Bij de bladen behoort een toelichting in boekvorm,
die soms voor enkele bladen zal worden gecombineerd.
ledere bodemkaart is ook los verkrijgbaar (gevouwen of ongevouwen)
bij de Stichting voor Bodemkartering,
Postbus 10 te Bennekom. Bovendien worden werkbladen
uitgegeven. Daarop zijn alle onderscheidingen van de
bodemkaart aangegeven. De kaartvlakken zijn echter niet gekleurd.
Deze werkbladen zijn o.a. bestemd voor gebruikers,
die de kaarteenheden voor een speciaal doel zouden
willen samenvatten Of die bepaalde facetten van de
bodemgesteldheid willen bestuderen.
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l Inleiding

1.1 Algemeen
De Minister van Landbouw en Visserij heeft de Stichting voor Bodem-
kartering opgedragen een systematische bodemkaart van Nederland te
vervaardigen. Deze bodemkaart wordt uitgegeven in kaartbladen op een
schaal l : 50 000, volgens de indeling van de Topografische Dienst.
Dit rapport geeft een toelichting bij het blad 43 West, dat als eerste blad
van de systematische bodemkaart verschijnt. Kaart en rapport vormen één
geheel en vullen elkaar aan. Beide bronnen moet men raadplegen, als men
geïnformeerd wil zijn over de bodemgesteldheid van een bepaald gebied.
De bodemkartering zou niet kunnen worden uitgevoerd zonder de toe-
stemming van landeigenaren en -gebruikers hun percelen te betreden en
de boringen uit te voeren. Deze toestemming is steeds door alle betrok-
kenen welwillend gegeven. Bovendien hebben velen waardevolle inlich-
tingen over hun ervaringen verschaft. Deze zijn van grote betekenis ge-
weest met name voor de landbouwkundige waardering van de verschillen-
de gronden. De Stichting voor Bodemkartering en haar medewerkers zijn
erkentelijk voor deze bereidwilligheid en hulp.

1.2 Het gekarteerde gebied
Het kaartblad 43 West omvat de volgende geografische gebieden:
a In de provincie Zuid-Holland:

Een klein gedeelte van Putten (eiland Voorne-Putten)
De westelijke punt van de Hoekse Waard en van het eiland Tienge-
meten
Het grootste gedeelte van Overflakkee (eiland Goeree-Overflakkee)

b In de provincie Zeeland:
Het oostelijke deel van Duiveland (eiland Schouwen-Duiveland)
Geheel St. Philipsland
De noordzijde van het eiland Tholen

c In de provincie Noordbrabant:
Een klein gedeelte van de zgn. Westhoek.

1.3 Opname en gebruikte gegevens
Het veldwerk voor de opname van dit kaartblad is grotendeels verricht
in 1959 en 1960. In Zuid-Holland werd dit uitgevoerd door C. Hoekstra
en G. A. Vos onder leiding van Ir. C. van Wallenburg en in Zeeland en
Noordbrabant door I. Ovaa, M. A. Bazen en J. de Buck onder leiding
van Ir. P. van der Sluijs. De algemene coördinatie berustte bij Ir. G. G.
L. Steur en W. Heijink.
Enkele gegevens over de bodemgesteldheid van een deel van de buiten-
dijkse gronden werden met toestemming van de Directie van de Rijks-



waterstaat overgenomen van bodemkaarten, vervaardigd door de Land-
bouwwetenschappelijke afdeling van de Rijksdienst voor de IJsselmeer-
polders.
Bij de veldopname is voor zover mogelijk, gebruik gemaakt van een

Verkenningskaart 1 : 25000;
veldopname 1950

Detailkartering 1 : 10000;
veldopname 1945/47 (verwerkt
in de globale bodemkaart
1 : 50000, Kuipers, 1960)

Ajb. l Bij de kartering van dit kaartblad
gebruikte vroegere bodemkaarten op schaal
l : 50 000 of groter

aantal bestaande bodemkaarten op grotere of gelijke schaal (afb. 1). In
het Zuidhollandse deel betreft dit verkenningskaarten, schaal l : 25 000
van Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten, de Hoekse Waard en Tienge-
meten. In de provincie Zeeland waren gedetailleerder bodemkaarten,
schaal 1:10 000, van Tholen en Duiveland beschikbaar. Voor niet eer-
der opgenomen gebieden werd een systematische kartering uitgevoerd.
De gegevens van de boringen zijn in een boorregister opgenomen. Be-
halve de beschreven boringen is, waar nodig voor het nauwkeuriger vast-
leggen van bepaalde grenzen, een aantal niet geregistreerde tussenboringen
verricht.

1.4 Bodem, bodemprofiel en bodemkaart
De bodem is het buitenste deel van de aardkorst. Het materiaal waaruit
de bodem bestaat, is in het op dit kaartblad afgebeelde gebied aangevoerd
en afgezet door getijdebewegingen. Variaties in het afzettingsmechanisme
veroorzaken allerlei verschillen in opbouw en samenstelling van het moe-
dermateriaal. Daarnaast spelen zich in dit 'rauwe slik' onder invloed van
het klimaat, de waterhuishouding en de planten- en dierenwereld diverse
processen af die leiden tot veranderingen in dit materiaal. Deze verande-
ringen noemt men bodemvorming.
In de bodem komen grote verschillen voor, zowel in de verticale opbouw
(het zgn. bodemprofiel) als in horizontale richting. Een bodem is dus een
driedimensionaal lichaam (afb. 2). Het is mogelijk de verschillen in ken-
merken en eigenschappen van de bodemprofielen systematisch in te delen
en samen te vatten tot eenheden die men in het veld met een grondboor
(afb. 3) kan herkennen en omgrenzen (afb. 4). De zo gevormde eenheden
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worden op de bodemkaart aangegeven met behulp van symbolen en kleu-
ren en in de bijbehorende legenda nader omschreven.
De bodemkaart is dus een voorstelling in een plat vlak van de drie-
dimensionale bodemeenheden. Zij geeft een geordend en vereenvoudigd

A f b . 2 De bodem heeft drie dimensies:
een oppervlak en een profiel (diepte). Naar
Simonson, 1959

beeld van de werkelijkheid. Ieder kaartvlak dat door een bodemgrens is
omgeven, vertegenwoordigt een kaarteenheid. In een dergelijk kaartvlak
is niet alleen de (samenstelling van de bovengrond, de bouwvoor, maar
ook de verticale opbouw, het bodemprofiel, binnen zekere grenzen gelijk.
Een kaarteenheid heeft dan ook min of meer gelijke eigenschappen, waar-
door het mogelijk is uit een bodemkaart bepaalde conclusies te trekken,
bijvoorbeeld over de landbouwkundige geschiktheid.

1.5 Opnamedichtheid, betrouwbaarheid en kaarteenheden
De bodemkaart geeft een beeld van de opbouw van de bodem tot een
diepte van ca. 1,20 m. De verschillende kaarteenheden zijn door middel
van symbolen en kleuren op de bodemkaart afgebeeld,
ledere centimeter op deze kaart, schaal l : 50 000, komt overeen met

Afb. 3 Twee typen grondboren. Links haarlichaam, gebruikt in zand- en Mei-
gronden. Rechts gutsboor, gebruikt in slappe gronden en veengronden
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500 meter in werkelijkheid. Daaruit volgt dat l cm2 op de kaart een
oppervlakte van 25 ha voorstelt. Bij de gemiddelde waarnemingsdichtheid
van l boring per 4 a 8 ha betekent dit dat per vierkante centimeter
kaartoppervlak 3 a 6 waarnemingen zijn gedaan. Dit houdt in, dat de

Bodemprofiel

l'.:: '.'.'l Moedermateriaal

Bodemgrens

A f b. 4 Drie bodemeenheden in hun
landschappelijk verband. De eenhe-
'den op de rug, op de helling en in
hel dal zijn verschillend, ledere een-
heid wordt op de bodemkaart als
kaarteenheid onderscheiden met een
afzonderlijke kleur. Onder het dia-
gram een schematische voorstelling
van de drie betrokken bodemprofie-
len

nauwkeurigheid van de bodemgrenzen bij deze waarnemingsdichtheid in
het algemeen + 0,25 cm zal zijn, overeenkomend met ca. 125 m in
werkelijkheid. Dit is echter alleen het geval, indien de bodemeenheden
zonder duidelijk geomorfologisch verschil in elkaar overgaan. In andere
gevallen zal de bodemgrens landschappelijk beter zichtbaar zijn en dus
met grotere nauwkeurigheid zijn aangegeven.
Aangezien een kaarteenheid een zekere horizontale uitgebreidheid bezit,
met andere woorden op de kaart een zekere oppervlakte inneemt, doet
zich de vraag voor in hoeverre met de uitgevoerde waarnemingen een
verantwoord beeld van de werkelijkheid wordt gegeven. Immers, de kar-
teerder tekent tijdens de opname op grond van zijn waarnemingen (borin-
gen) en gesteund door zijn terreinkennis, een aantal grenzen op zijn
veldkaart. Daarbij wordt hij door de schaal van de kaart gedwongen
oppervlakten van minder dan 10 a 12 ha te verwaarlozen. Andere af-
wijkingen van de gekarteerde eenheid zal hij als gevolg van de waarne-
mingsdichtheid niet opmerken. Beide factoren veroorzaken een zekere
'onzuiverheid' van de kaartvlakken. Er is naar gestreefd de som van deze
'verontreinigingen' binnen ieder afzonderlijk kaartvlak te beperken tot ten
hoogste ca. 30% van de oppervlakte van dat kaartvlak. Komt een hoger
percentage afwijkingen voor, dan zal de karteerder besluiten tot het in-
voeren van een 'samengestelde kaarteenheid'. De twee belangrijkste samen-
stellende 'zuivere' kaarteenheden worden in het symbool gecombineerd
aangegeven. De samengestelde kaarteenheden — voor zover de samen-
stellende delen in de legenda een verschillende kleur hebben — worden
voorgesteld door middel van gekleurde banden, die overeenkomen met de
kleuren van de respectieve zuivere kaarteenheden. Eén kaarteenheid met
een zeer gecompliceerde opbouw is afzonderlijk aangegeven (zie ook
hoofdstuk 4).
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Op de bodemkaart is met blauwe symbolen een indruk gegeven van het
grondwaterregime in de verschillende kaarteenheden. Hiertoe is een klas-
senindeling van grondwaterstandsverlopen ontworpen. Deze klassen wor-
den grondwatertrappen (Gt) genoemd (zie hoofdstuk 4.4).

1.6 Het gebruik van bodemkaart en rapport
De kenmerken en eigenschappen van de eenheden die op de bodemkaart
staan aangegeven, zijn uitvoerig en gedocumenteerd weergegeven in het
rapport. De legenda die bij de kaart staat afgedrukt, geeft slechts een
globale karakteristiek.
Indien men op een bepaalde plaats de bodemgesteldheid wil kennen,
moet men deze plaats op de topografische ondergrond van de kaart
opzoeken*. De bodemkaart heeft daar een bepaalde kleur. Binnen het
vlak van die kleur is ook een symbool aangegeven. Met behulp van kleur
en symbool is het gemakkelijk in de legenda de korte omschrijving van
de bodemeenheid te vinden. Men schenke daarbij ook aandacht aan de
opschriften boven de legendahokjes.
Nadere gegevens over de onderscheiden kaarteenheden zijn vermeld in
hoofdstuk 7, het voornaamste deel van dit rapport. Hierin worden de
opbouw van het bodemprofiel, zijn kenmerken en eigenschappen en
eventuele bijzonderheden behandeld. Het hoofdstuk is op dezelfde wijze
ingedeeld als de legenda van de bodemkaart. Een alfabetische lijst van
kaarteenheden (bijlage 3) met verwijzing naar de bladzijde van de be-
schrijving vergemakkelijkt het gebruik van dit hoofdstuk.
De belangrijkste bodemvormende factoren en processen als moeder-
materiaal, rijping, hydromorfie, ontkalking, menselijke invloeden en vor-
ming van de humushoudende bovengrond (Al) worden besproken in
hoofdstuk 3. Zij zijn de basis voor de hoofdindeling van de legenda.
Gebruikt men de kaart veel, dan is het nuttig kennis te nemen van de
hoofdstukken 4, 5 en 6. De verschillende soorten kaarteenheden, toe-
voegingen en grondwatertrappen worden in hoofdstuk 4 uiteengezet. De
kenmerken van het bodemprofiel die zijn gebruikt voor de formering
van de kaarteenheden en voor de profielbeschrijving, zoals de indeling
naar textuur, kalk- en humusgehalte, zijn behandeld in hoofdstuk 5.
Hoofdstuk 6 geeft een verklaring van de gebruikte coderingen en van
de namen van de verschillende kaarteenheden. Een algemene beschrij-
ving van het gebied, waarin de geologische ontstaanswijze, de bedijkings-
geschiedenis en de hydrologie worden besproken, is opgenomen in hoofd-
stuk 2. De bodemgeschiktheid van de verschillende kaarteenheden voor
de akker- en weidebouw is weergegeven in hoofdstuk 8. Een aantal
analyseresultaten, een tabel aangevende de geschiktheid voor verschillen-
de gewassen, en een alfabetische lijst van kaarteenheden met hun opper-
vlakte besluiten dit rapport (bijlagen l, 2 en 3).

Bij het gebruik zal men de schaal van de bodemkaart voor ogen moeten
houden. Het is een globale overzichtskaart die alleen vrij grote verschil-
len in de bodemgesteldheid kan weergeven. Bovendien kan in ieder kaart-
vlak een zeker percentage verontreiniging voorkomen, hetgeen wil zeggen
dat de bodemgesteldheid op een bepaalde plaats kan afwijken van de
gegeven bodemeenheid (zie 1.5). Het is dan ook niet juist deze bodem-
kaart voor gedetailleerd werk te gebruiken, bijvoorbeeld om de geschikt-
heid van een perceel voor het inplanten van een boomgaard te bepalen.

* De topografische basis van de bodernkaart is sterk vereenvoudigd. Voor een
nauwkeuriger plaatsbepaling zal het soms gewenst zijn een normale topografische
kaart te raadplegen. De in uitvoering zijnde Deltawerken zijn slechts aangegeven,
voor zover zij op de nieuwste uitgave van de topografische kaart (1959) voorkomen.
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Evenmin heeft het zin de kaart te vergroten, omdat men dan gemakkelijk
vergeet dat daardoor ook de verontreinigingen in gelijke mate worden
vergroot en dat de ligging van de bodemgrenzen niet nauwkeuriger is ge-
worden.
Er is naar gestreefd het rapport zo beknopt mogelijk te houden. Slechts
die gegevens zijn vermeld, welke voor een goed begrip van de bodemge-
steldheid noodzakelijk zijn. Voor uitvoeriger inlichtingen omtrent de
grondleggende onderzoekingen wordt verwezen naar de aangehaalde lite-
ratuur en naar de algemene publikaties van de Stichting voor Bodem-
kartering, zoals de reeksen Boor en Spade, De bodemkartering van Ne-
derland (Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen), Bodemkun-
dige Studies en Soil Survey Papers. Voor nadere informatie kan men zich
steeds wenden tot het hoofdkantoor van de Stichting voor Bodemkarte-
ring, Bovenweg 7 te Bennekom (Postbus 10), telefoon 08379-2041.
Aldaar zijn ook losse bladen, gevouwen of ongevouwen, van dit kaartblad
tegen kostprijs verkrijgbaar.
Bovendien zijn ongekleurde bodemkaarten beschikbaar voor gebruikers
die bepaalde, speciale onderdelen van de bodemkaart bijzonder willen
doen spreken (bijv. de grondwatertrappen) of die andere gegevens in
verband willen brengen met de bodemgesteldheid. Op deze zgn. werk-
bladen zijn alle symbolen, toevoegingen, grondwaterklassen en alle gren-
zen van de kaarteenheden overgenomen. De bodemeenheden zijn echter
niet in kleuren gedrukt. Daardoor is de gebruiker in staat juist die ele-
menten van de bodemgesteldheid of de bodemgeschiktheid te accentueren
die voor zijn speciale doel van belang zijn.
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2 Fysiografische beschrijving
van het gebied

2.1 Geologische opbouw
Op kaartblad 43 West komen aan het oppervlak uitsluitend holocene,
mariene afzettingen voor. Deze afzettingen rusten op een in noordelijke
en westelijke richting hellende, pleistocene ondergrond. Zij hebben een
dikte van ca. 2-15 m en ter plaatse van erosiegeulen een nog grotere dikte.
Dunnere holocene afzettingen worden in Noordbrabant gevonden, waar
— aan de westzijde scherp begrensd door de Eendracht en het voormalige
Slaak (tussen St. Philipsland en Noordbrabant) — het pleistocene niveau
steil oprijst en tot ca. l m - NAP reikt (afb. 5c).
De holocene afzettingen vertonen een met de zeespiegelstijging samen-
hangend beeld van overstromingen en verlandingen. Tijdens de laatste
ijstijd stond de zee aanmerkelijk lager dan thans. Hiervoor wordt wel
een 75 a 100 m lager niveau aangenomen (Bennema, 1954). Perioden
met een sterke istijging van de zeespiegel ten opzichte van het land
(transgressie) wisselden af met perioden zonder stijging of met mogelijk
een geringe daling (regressie). Gerekend wordt met een periodiciteit van
ca. 500 jaar (Bennema, 1954).
Tijdens de overgang van het Boreaal naar het Atlanticum werd op het

Holland-yeen liggend op de-Afzettingen
van Calais

: Holland-veen en basisveen aanwezig

Basisveen overdekt door de Afzettingen
van Calais

Randveen

l/ /\ Niet in detail bekend

Ajb. 5a Ligging van de doorsneden van afb. 5b en c, tevens aangevend de ver-
breiding van de holocene veenlagen in de ondergrond. Naar De Jong c.s., 1960
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w Afb. 5c Geologische doorsnede west—oost. De ligging is aangegeven in afb. Sa. Naar De Jong c.s., 1960
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pleistocene (dek)zand veen gevormd. De vorming van dit basisveen (veen-
op-grotere-diepte) was mogelijk door de stijging van de zeespiegel en de
daarmee samenhangende verhoging van de grondwaterstanden.
Op het basisveen is in het Atlanticum tijdens een sterke stijging van de
zeespiegel een dik pakket zandige en kleiige sedimenten afgezet. Dit com-
plex van afzettingen wordt wel aangeduid met de naam Oude zeeklei
(o.a. Edelman, 1950). De Jong c.s. (1960) duidt ze aan als de Afzettingen
van Calais. De Oude zeeklei neemt door de dikte van de afzetting in het
holocene lagenpakket een belangrijke plaats in. Het onderste gedeelte
heeft een zandig karakter. De bovenste afzettingen zijn aanmerkelijk
kleiiger ontwikkeld. Het afzettingsmilieu van dit sediment kan worden
beschouwd als een waddenlandschap dat langzamerhand is gaan ver-
landen.
Onder Goeree en westelijk Overflakkee zijn de afzettingen van de Oude
zeeklei geheel zandig ontwikkeld. Hageman (1960) beschouwt de afzet-
ting daar als opvulling van het mondingsgebied van Rijn en Maas, dat
in het Atlanticum zuidelijker lag dan thans.
De opslibbing van de Oude zeeklei heeft niet overal tot een zelfde niveau
plaatsgevonden. In Noordbrabant is boven ca. 5 m - NAP geen Oude
zeeklei afgezet (Tuinstra, 1951). Op Schouwen daarentegen komt de top
tot 1,5 a 2 m - NAP (Kuipers, 1960). Waarschijnlijk worden de hoogste
en tevens meest zandige gedeelten gevonden ter plaatse van het mondings-
gebied van de rivieren uit het Atlanticum.

De reeds eerder genoemde verlanding met als gevolg de afzetting van
een kleiiger sediment werd veroorzaakt door de vorming van een schoor-
wallensysteem langs de kust. Langzamerhand verminderde de invloed
van de zee op het achter de schoorwallen gelegen gebied. Het water ver-
zoette en ingeleid door een rietvegetatie in het nog brakke milieu, begon
in het vroege Subboreaal in het gehele kustgebied een hernieuwde veen-
groei: het oppervlakteveen of Holland-veen (De Jong c.s., 1960). De
veranderingen in het milieu van brak naar zoet en van voedselrijk naar
voedselarm vinden we terug in de botanische samenstelling van het veen.
Aan de basis wordt kleiig rietveen aangetroffen (brak en eutroof milieu).
Het rietveen (Phragmites) gaat over in het op een geringere voedselrijk-
dom wijzende mesotrofe zeggeveen (Carex) met resten van els (Alnus) en
berk (Betula). Dit maakt op zijn beurt weer plaats voor het nog armere,
oligotrofe mosveen (Sphagnum) met wollegras (Eriophorum) en heide
(Calluna). Het oppervlakteveen is, evenals het basisveen, onder de druk
van de erop liggende sedimenten veelal sterk samengeperst en ingeklonken.
In het Subatlanticum werden bij nieuwe transgressies de buiten de hui-
dige kustlijn gelegen schoorwallen aangetast en drong de zee het veen-
landschap binnen. Aanvankelijk zullen deze inbraken vooral rondom de
mondingsgebieden van de grote rivieren, de natuurlijke openingen in de
schoorwallen, hebben plaatsgevonden. Terwijl hier door overstroming met
zeewater en overslibbing een einde aan de veengroei kwam, ging buiten
de invloedssfeer van de zee de veengroei nog door.
Onder invloed van verschillende transgressiefasen ijs toen de Jonge zeeklei
afgezet. Bennema en Van der Meer (1952) plaatsen de eerste subatlan-
tische transgressie (de zgn. pre-Romeinse transgressiefase) kort vóór het
begin van onze jaartelling. Deze wordt omstreeks 300 n. Chr. gevolgd
door de post-Romeinse of vroeg-Middeleeuwse en omstreeks de tiende
eeuw door de post-Karolingische transgressie. Deze fasen worden ook
wel als Duinkerken I, II en III aangeduid (Tavernier, 1948; Pannekoek
c.s., 1956).
Bij iedere transgressie verstevigt de zee haar greep op het landschap en

18



dringen de krekensystemen dieper het land in. Door erosie zijn grote
delen van het uitgestrekte veenlandschap opgeruimd. Zo is een groot aan-
tal veeneilanden ontstaan, waarop zavelig of kleiig materiaal is afgezet.
De veeneilanden werden van elkaar gescheiden door talrijke getijdegeulen,
waarvan de beide Schelde-armen, de Grevelingen en het in ca. 1000
ontstane Haringvliet als de belangrijkste mogen worden genoemd.
Aanvankelijk speelde de mens bij de vorming van het landschap geen rol.
Vermoedelijk tegen het einde van de tiende eeuw ging hij echter over tot
een stelselmatige beveiliging van de bewoonde gebieden door de aanleg
van dijken (Gottschalk, 1955). Dit defensieve stadium wordt gevolgd door
de offensieve bedijking, waarbij aanslibbingen tegen de oude kernen en
opwassen te midden van de stromen werden bedijkt. Hoewel niet alle op
deze wijze verkregen landwinst kon worden behouden, nam in de loop
der eeuwen de ingepolderde oppervlakte steeds toe en kreeg de kustlijn
haar huidige vorm. De opslibbing ging door tot ca. l m + NAP, waar-
door de maaiveldhoogte thans grotendeels op NAP tot l m + NAP ligt.

2.2 Bedijkingsgeschiedenis
In het voorgaande is een korte schets gegeven van de verticale opbouw
van het gebied. In deze paragraaf zullen we nader ingaan op het land-
schappelijke patroon. De huidige vorm hiervan is ontstaan onder invloed
van de opbouwende en afbrekende werking van de zee (sedimentatie en
erosie), waaraan de mens in een later stadium heeft gepoogd een bepaalde
richting te geven. Vóór het ingrijpen van de mens bestond het gebied uit
zandplaten, slikken en schorren of gorzen, doorsneden door talrijke stro-
men en kreken. Het ontbreken van (betrouwbare) gegevens maakt het
moeilijk een duidelijke voorstelling te geven van dit onbedijkte landschap.
Herhaaldelijk verlegden zich de stromen, verdwenen opwassen en werden
elders nieuwe platen gevormd. Uit de beschikbare bronnen heeft Beek-
man (1938) getracht de toestand van omstreeks de St. Elizabethsvloed
(1421) te reconstrueren (afb. 6), waardoor een idee kan worden verkregen
van dit grillige eilandengebied met zijn vage grenzen tussen land en water.
Meer dan een indruk kan aan afb. 6 niet worden ontleend. Zo blijkt bij-
voorbeeld bij vergelijking van het kaartje met de doorsnede van afb. 5c
dat aan de Striene ter hoogte van Steenbergen een meer westelijke loop
moet worden gegeven. Deze heeft waarschijnlijk gestroomd door het voor-
malige Slaak (Prins Hendrik polder). In de huidige benamingen van
polders vinden we verschillende door Beekman geplaatste namen van
platen en stromen terug, bijvoorbeeld de Beninge in de Polder Beninger-
waard, Ver Duivenwaard in de poldernaam Duivenwaart en de Heene-
trecht in de Heensche Polder.
Grote bedijkingen of bekadingen werden omstreeks 1300 nog weinig aan-
getroffen. De oudst bekende in deze omgeving is de van vóór 1206 date-
rende Polder Vierbannen van Duiveland. Hier was dus permanente be-
woning mogelijk. Ook op niet bedijkte platen is bewoning geweest, o.a.
van vissers, schapenhouders en veendelvers. Het karakter van deze be-
woning was minder blijvend; ontginning vond niet plaats en bescherming
tegen hoge vloeden werd verkregen door het opwerpen van vluchtheuvels
of stellen (Stellendam, Stelgors).
Landaanwinning op grote schaal vond eerst plaats na het begin van de
vijftiende eeuw. Een overzicht van de successieve bedijkingen geeft afb. 7.
Niet al het aangewonnen land is behouden gebleven. Sommige delen zijn
door overstromingen voorgoed verloren gegaan, andere zijn tijdelijk ge-
inundeerd geweest, opnieuw overslibd en daarna, echter niet altijd in de
oorspronkelijke vorm, herdijkt. Sterk aangevallen polders hebben meer
dan eens 'gedreven' (o.a. Polder Oud Herkingen).
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Voorne-Putten (gedeeltelijk)
Van dit eiland wordt thans het gedeelte ten westen van het Kanaal door
Voorne met Voorne en het oostelijke gedeelte niet Putten aangeduid.
Vroeger vormde de Bernisse de scheiding tussen deze heerlijkheden, zodat

O 2 i 6 8 km

A ƒ b. 6 De toestand van liet gebied omstreeks 142 J. Naar Beekman, 1938

historisch het gedeelte voorkomend op kaartblad 43 West vrijwel geheel
tot Voorne moet worden gerekend. De polders Oudenhoorn, Zuidland
en Velgersdijk zijn in de veertiende en vijftiende eeuw als opwassen be-
dijkt. Enige eeuwen later volgde de inpoldering van de aanslibbing tegen
de zuidoostzijde van de Polder Zuidland.

Hoekse Waard (gedeeltelijk)

Hiervan vormt de in 1439 bedijkte Polder Oude Korendijk de oudste
kern. Reeds in 1246 wordt een gedeelte van deze polder als bekaad gors
met de naam Corendic aangeduid. Tegen de kern zijn voornamelijk in de
zeventiende eeuw enige aanwassen bedijkt.

Tiengemeten (gedeeltelijk)
Het eiland Tiengemeten is eerst in de negentiende eeuw ontstaan uit een
aantal kleine bedijkingen. De Brienenswaard dateert van omstreeks 1860.

Goeree-Overflakkee (gedeeltelijk)
Goeree-Overflakkee bestond vroeger uit twee afzonderlijke eilanden die
in 1751 door het leggen van de Statendam nabij Stellendani met elkaar
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zijn verbonden. Het voormalige eiland Overflakkee ontleent zijn naam
aan het benedendeel van het Haringvliet, vroeger Vlack-ee geheten. Het
betekent land aan de overzijde van de Vlack-ee.
In de veertiende eeuw bestond Overflakkee nog geheel uit slikken en

U75?, „
St Annaland
Isso

±1439

Afb. 7 De achtereenvolgende bedijkingen. Naar Algemeene Dienst van den Rijks-
waterstaat (1946), Op 't Hof en De Wilde (7956) en Teixeira de Mattos (1941)

gorzen. Als eerste grote bedijkingen worden de Polder Dirksland genoemd'
(1416), hoogstwaarschijnlijk reeds in de dertiende eeuw gedeeltelijk be-
dijkt, en de Polder Oud Herkingen (1420). Vanuit deze polders, alsmede
nog vanuit drie andere oude kernen — gevormd door de Polder Oude
Land van Oude-Tonge (1438), de Polder Oude Land van Middelharnis,
de Polder Duivenwaard, de Polder Oude Land van Sommelsdijk (1465)
en de Polder Het Oudeland van Ooltgensplaat (1483) — is later de be-
dijking van andere op- en aanwassen ter hand genomen. Reeds tegen
het einde van de zeventiende eeuw kreeg Overflakkee in het centrum en
het oostelijk deel nagenoeg zijn huidige vorm. Benoorden de lijn Melis-
sant-Stad aan 't Haringvliet volgde later nog een belangrijke landwinst
door bedijking van een aantal aanwassen.
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Schou wen-Du i veland (gedeeltelijk)
Rond 1300 bestond Schouwen-Duiveland uit een viertal eilanden, nl. het
grote Scouden (Schouwen), Bommene (verdwenen), Dreischier (Dreischor)
en Duvelant (Duiveland). De Goude scheidde in het oosten Duvelant van
Scouden; de noordgrens hiervan met Dreischier werd door het Dycwater
gevormd. De oude kern van Duiveland bestaat uit de reeds in de dertiende
eeuw en mogelijk nog eerder bedijkte Vierbannen van Duiveland. Ook de
polders ten oosten hiervan zijn vroeg bedijkt, nl. in de veertiende en vijf-
tiende eeuw. De afsluiting van het laatste gedeelte van het Dijkwater
tussen Duiveland en Dreischor is eerst kortelings (1954) tot stand ge-
komen.

Tholen (gedeeltetijk)
Tholen is evenals Schouwen-Duiveland ontstaan door aaneenvoeging van
een vijf- of zestal vroeg bedijkte oude kernen. De naam van het eiland
is ontleend aan een vroeger ter plaatse geheven tol, waardoor men is gaan
spreken van 'ter Tholen'. Het eiland werd in de vijftiende en zestiende
eeuw vooral in noordelijke richting sterk uitgebreid. In de negentiende
eeuw zijn hieraan nog enige polders toegevoegd.

Sint Philipsland
De eerste bedijking op Sint Philipsland dateert van 1486, toen een ge-
deelte van de ten noorden van Tholen gelegen schorren en slikken werd
bedijkt. Reeds spoedig volgden verschillende inbraken en herdijkingen en
na de vloed van 1532 bleef het eiland meer dan een eeuw drijvende.
Nieuwe inpolderingsactiviteiten werden eerst in 1645 bij de bedijking van
de Oude Polder van St. Philipsland ontplooid. In latere eeuwen zijn de
overige polders hiertegenaan bedijkt. In 1858 werd het eiland door het
leggen van de Slaakdani met het vasteland verbonden.

Westelijk Noordbrabant (gedeeltelijk)
De bedijkingen in de westhoek van Noordbrabant hebben voor een be-
langrijk deel plaatsgevonden vanuit het hoger gelegen zandgebied. Over
de eerste bedijkingen is niet veel bekend. Ook in deze streken heeft de
St. Elizabethsvloed van 1421 aanzienlijke wijzigingen in het bedijkings-
patroon aangebracht. Belangrijke herdijkingen en bedijkingen vonden
plaats in de vijftiende en zestiende eeuw, in latere eeuwen gevolgd door
inpoldering van hiertegen aangewassen gronden.

2.3 Landschap en bodemgesteldheid
Het polderland wordt meestal als het voorbeeld van een vlak landschap
genoemd. Inderdaad komen er geen hoogteverschillen van vele meters
voor, maar toch vertoont iedere polder een zeker microreliëf, in aanleg
reeds gevormd tijdens de sedimentatie en na de bedijking nog geaccen-
tueerd door inklinking. Bij een natuurlijk schor of gors behoort een dik-
wijls sterk vertakt krekensysteem met hoger gelegen oevers die lager ge-
legen kommen omsluiten (afb. 8). Een fraai voorbeeld hiervan is het
schorrengebied ten noorden van de Prins Hendrik polder in noordweste-
lijk Noordbrabant (Slikken van de Heene). Niet alleen onderscheiden de
oeverwallen zich in hoogteligging ten opzichte van de omgeving, maar
kenmerkend is ook het verschil in zwaarte. De oeverwallen zijn nl. steeds
het lichtst. In de polders vormen zij lichtere stroken langs niet geheel
verlande of ten dele dicht geschoven kreken (Nieuw-Vossemeersche Pol-
der in Noordbrabant).
Alle getijde-afzettingen worden gekenmerkt door het voorkomen van een
dikke laag (wad)zand, dat naar boven gewoonlijk overgaat in zavel of
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Afb. 8 Het schorren- en zandplatengebied aan de noordoostelijke punt van Tholen.
A. Van Haaf ten polder met dichtgeslibde kreekbedding (B). C. Hollare polder.
D. Met Spartina begroeid schor. E. Aanwas met talrijke kreken. F. Opwas met
teer weinig begroeiing. G. Eendracht

klei. In het sedimentatiepatroon kunnen twee verschillende typen worden
onderkend, nl. opwassen en aanwassen (afb. 9).
Opwassen zijn min of meer rond van vorm. Zij zijn ontstaan als platen
te midden van snel stromende getijdegeulen. Daardoor kan tot op vrij
grote hoogte zand worden afgezet, waarop dan nog een zavel- of kleidek
kan worden gesedimenteerd. We vinden dan ook bij opwassen dikwijls op
geringe diepte zand in de profielen (bijvoorbeeld in de Anna-Jacoba pol-
der op St. Philipsland).
Aanwassen, gewoonlijk langgerekt van vorm, zijn aangeslibd tegen reeds
bestaande kernen. Bij polders die zijn ontstaan als hoog opgeslibde aan-
wassen, wordt in veel mindere mate dan bij opwassen, zand ondiep in
het profiel aangetroffen. Alleen als de opslibbing in een vroeg stadium
door bedijking is afgesloten, kan binnen 80 cm zand worden gevonden,
voornamelijk langs de jongste dijk (bijvoorbeeld in de Eendrachtspolder
op Overflakkee).
Eenvoudige aanwassen worden in principe gekenmerkt door een afneming
in zwaarte van de bovengrond vanaf de oude in de richting van de nieuwe
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dijk (afb. 9); een voorbeeld hiervan vinden we o.a. ook in de Johanna-
Maria polder op Tholen. Soms vindt de overgang in zwaarte van de bouw-
voor over een zo korte afstand plaats, dat op de bodemkaart schaal
l : 50 000 alleen de zwaarste en de lichtste gronden konden worden

Opwas

Zware zavel

Lichte zavel

Kreken

Aanwassen

Lichte klei

Zware zavel

Lichte zavel

250 500

Afb. 9 Voorbeeld van de bodemgesteldheid in een opwas (Polder Oude Land van
Middelharnis, 1465) en enkele aanwassen (Johannes polder, 1762; Polder Oostplaat-
Flakkee, 1808)

weergegeven. De tussenklasse is dan weggelaten. De aanwas tegen de
zuidwestzijde van de Koningsoord polder in noordwestelijk Noordbrabant,
waar de eenheden MnlSA en Mn35A tegen elkaar grenzen, geeft hiervan
een voorbeeld.
Op kaartblad 43 West bestaat een duidelijk verschil in kaartbeeld tussen
de oude kernen en de daaraan vóór de zeventiende eeuw bedijkte aan-
wassen enerzijds en de jongere bedijkingen anderzijds. De oudere polders
— zoals de polders Oude Land van Sommelsdijk, Middelharnis en Oude-
Tonge, Polder Oosterland en de aanwassen aan de zuidoostzijde van Over-
flakkee en aan de noordwestelijke kant van Tholen — zijn vrij uniform
van opbouw en hebben een zavelige bovengrond. De nadien bedijkte
polders — zoals die langs de noordzijde van Overflakkee, het noord-
oosten van Tholen, St. Philipsland en noordwestelijk Noordbrabant —
hebben een veel ingewikkelder bodempatroon en bovengronden zowel van
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zavel als van klei. Een verder onderscheid tussen de oudere en jongere
Nieuwlandpolders is het verschil in gehalte aan koolzure kalk van de
bouwvoor. Globaal genomen is dit bij de oudere polders wat lager (zie
ook 3.6).

2.4 Hydrologie

2.4.1 Afwatering
De afwatering vindt hoofdzakelijk plaats door bemaling, hetzij regelrecht
op het buitenwater, hetzij via andere polders of via boezems. Alleen op
Tiengemeten, St. Philipsland en gedeelten van noordwestelijk Noordbra-
bant wordt door middel van sluizen op het buitenwater geloosd. Op Dui-
veland en Tholen is de afwatering in het kader van de herverkavelings-
werken grotendeels vernieuwd. Langs het Haringvliet komen enkele, laag
bedijkte polders voor die voornamelijk 's winters periodiek worden over-
stroomd met brak water (o.a. 's-Lands bekade Gorzen, Polder de Gorzen,
de Westplaat). In deze polders zijn geen grondwatertrappen aangegeven.

2.4.2 Ontwatering
Een groot deel van de gronden is ontwaterd door middel van drainbuizen.
Alleen bij kreekbeddingen, huisweiden, smalle percelen, hoge oeverwal-
len en de weidegorzen langs het Haringvliet is meestal geen buizendrai-
nage toegepast. In diepteligging, afstand en ouderdom van de drain reek-
sen komen grote verschillen voor. Deze kunnen het effect van de drainage
in sterke mate beïnvloeden. De drainage heeft tot gevolg dat de grond-
waterstand in de winter fluctueert tussen ca. 40 en 60 cm beneden maai-
veld. Op Overflakkee, Tiengemeten, de westelijke Hoekse Waard, het
zuidelijk deel van Voorne-Putten en in noordwestelijk Noordbrabant ko-
men polders voor, waar het grondwater in de winter tijdelijk hoger komt
dan 40 cm. In de overige gebieden is dit slechts hier en daar over geringe
oppervlakten het geval. In het algemeen kan worden opgemerkt dat het
tot Zeeland behorende gedeelte van dit kaartblad gemiddeld dieper ont-
waterd is dan het Zuidhollandse deel. Speciaal de herverkavelde gebie-
den van Schouwen-Duiveland en Tholen zijn goed ontwaterd.
In de zomer zakt het grondwater veelal dieper weg dan 1,20 m, behalve
in bepaalde gedeelten van St. Philipsland, noordwestelijk Noordbrabant
(Prins Hendrik polder), Tiengemeten en enkele polders op Overflakkee,
gelegen langs het Haringvliet (o.a. de Kroningspolder). In de polders langs
de buitenwateren zijn de grondwaterstanden in de zomer in het algemeen
hoger dan in de meer binnenwaarts gelegen polders. Ernstige verdroging
treedt zelden op en dan alleen bij profielen waarin ondiep zand voorkomt
en waar de zomergrondwaterstanden dieper zijn dan 1,50 a 2,00 m be-
neden maaiveld. Kleigronden op zand, waarbij óf de zomergrondwater-
stand hoog (80-120 cm) of het bovenliggende klei- of zaveldek dik (meer
dan ca. 60 cm) is, geven in de meeste jaren weinig of geen verdroging te
zien.

2.4.3 Kwel en verzilting
Voornamelijk in de polders langs de buitenwateren treedt onder invloed
van de getijdebeweging kwel op. Meestal is deze kwel beperkt tot een
strook van 100 a 300 meter langs de dijken. Daar zijn dan ook de zomer-
grondwaterstanden aanzienlijk minder diep dan meer binnenwaarts. Waar
het buitenwater zout is, kan de kwel aanleiding geven tot verzilting. De
schade door deze verzilting is afhankelijk van de verbouwde gewassen,
klimatologische omstandigheden, enz. Enkele kreekbeddingen zijn zo sterk
verzilt dat deze de toevoeging n (zout) hebben gekregen. Bij kleigronden
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op zand kan de kwel gunstig werken, doordat het zoete, bovenste deel
van het grondwater wordt opgestuwd en daardoor een factor van bete-
kenis wordt voor de vochtvoorziening van de gewassen.
Het zoutgehalte van het polder- en boezemwater is.in alle gebieden vrij

minder dan 300 mg/l

300 - 500 mg/l

K?XÏX] 500 - 1000 mg/l

1000 - 2000 mg/l

2000 - 5000 mg/l

meer dan 5000 mg/l

Ajb. 10 Het chloorgehalte van polder- en boezemwater in de zomer van 1957.
Naar Snijders, 1959

hoog (afb. 10). Het kaartje toont duidelijk de invloed van het brakke
Haringvliet ten opzichte van de zoute stromen als Grevelingen, Krammer,
Volkerak, Mastgat en Zijpe. De polders langs het Haringvliet hebben in
het algemeen polder- en boezemwater met chloorgehalten van minder dan
5 000 mg/liter, terwijl langs de overige buitenwateren veelal polder- en
boezemwater met chloorgehalten van meer dan 5 000 mg/liter voorkomt
(Snijders, 1959).

2.5 Bodemgebruik en verkaveling
Meer dan 90% van de bedijkte cultuurgronden is in gebruik als bouw-
land (granen, hakvruchten, handelsgewassen). Grasland komt, behalve
vlak bij de boerderijen als huisweiden, hoofdzakelijk voor langs of in ten
dele verlande kreekbeddingen, bekade gorzen (weidegorzen) en in enkele
polders met kalkarme gronden (Hoekse Waard en Voorne-Putten). Boven-
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Af b. II Verkaveling in de jonge polders op Overflakkee.
A. Melissant in de Oud Melissant po/der (1560)
B. Polder Dirksland (1416). C. Roxenisse polder (1605)
D. Polder Diederik (1700). E. Polder Nieuw-Kraciier (1709)
F. Polder Kraaienisse (1760)

dien is op Duiveland na de herverkaveling een aantal percelen grasland
voor gemengde bedrijven gereserveerd. Intensieve tuinbouw komt zo goed
als niet voor. Ook de fruitteelt is nog van geringe omvang, hoewel de
laatste jaren in toenemende mate vruchtbomen worden ingeplant. Voor-
namelijk op de lichte zavelgronden van Tholen, Duiveland en Overflakkee
wordt veel grove tuinbouw bedreven (gladiolen, bepaalde zaadgewassen,
uien, witlof, winterwortelen).
Duiveland en Tholen hebben bij de herverkaveling een rationele land-
inrichting gekregen. Ook op St. Philipsland en in westelijk Noordbrabant
is de verkaveling doelmatig. Hetzelfde kan worden gezegd van Tienge-
meten en de jonge polders op Overflakkee (afb. 11), de Hoekse Waard en
Voorne-Putten. De verkaveling van de oudere kernen van deze eilanden
is matig tot slecht.
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3 Bodemvorming in verband met de
indeling van de legenda

3.1 Het ontstaan van de bodem
In het bovenste deel van geologische afzettingen treden onder invloed van
klimaat, waterhuishouding, plantengroei en dierlijke organismen processen
op die — wanneer zij lang genoeg werkzaam zijn — de bovenlaag min
of meer volledig kunnen veranderen. De som van deze processen waarbij
gelijktijdig aan- en afvoer, nieuwvorming en afbraak, zowel van organi-
sche als van minerale stoffen plaatsvindt, noemen wij bodemvorming
(Steur, 1961).
In de oorspronkelijke afzetting die als moedermateriaal wordt aangeduid,
ontstaat als resultaat van de bodemvorming een bodem. Deze bodem
heeft kenmerken en eigenschappen die enerzijds eigen zijn aan het moe-
dermateriaal (bijv. een bepaalde korrelgrootteverdeling), maar die ander-
zijds zijn ontstaan of gewijzigd (bijv. het humusgehalte) onder invloed
van de bodemvormende processen.
De gronden van dit kaartblad zijn uitsluitend ontstaan in afzettingen,
daterend van na het begin van de jaartelling. De tijd, waarin de bodem-
vormende processen hebben gewerkt, moet daarom kort worden genoemd
en de invloed ervan is in dit geval niet bijzonder groot. De opbouw en de
samenstelling van het moedermateriaal zijn derhalve in de jonge gronden
van overwegend belang en vormen een voorname basis voor de indeling
van deze gronden.
Naast de aard en de samenstelling van het moedermateriaal spelen echter
ook reeds een aantal bodemvormende processen een rol, met name de
rijping, de humusvorming en -afbraak en de ontkalking. Deze processen
zijn mede bepalend voor de indeling van de legenda. Ook de mens heeft
in belangrijke mate bijgedragen tot de bodemvorming, in de eerste plaats
door de bedijking en de daarmee gepaard gaande afwatering en ontwa-
tering en daarnaast o.a. door een zeer omvangrijk grondverzet in enkele
herverkavelingsgebieden.
De belangrijkste bodemvormende factoren en processen die bij de inde-
ling van de gronden op dit kaartblad een rol spelen, zullen in de volgende
paragrafen nader worden beschreven.

3.2 Moedermateriaal
In dit gebied komen uitsluitend holocene afzettingen aan het oppervlak
voor. Deze zijn in zout of brak milieu, onder invloed van getijden, afge-
zet. Zij worden als mariene sedimenten aangeduid. Voor zover het mine-
rale materiaal van deze sedimenten lutumrijk (meer dan 8% deeltjes
< 2 mu) is, wordt van zeeklei gesproken. Het lutumarme materiaal wordt
zeezand genoemd.
Het afzettingsmilieu is voor een belangrijk deel bepalend voor de uitein-
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delijke fysische en chemische eigenschappen. Het sediment bestaat uit
een mengsel van lutum*, silt* en zand* met daarnaast koolzure kalk en
organische stof.
In de lutumfractie domineert het kleimineraal illiet (ca. 70%). Daarnaast
komen in ongeveer gelijke verhoudingen kaoliniet eri kwarts voor en
dikwijls ook calciet (tabel 1). De grovere fracties (silt en zand) bestaan
overwegend uit kwarts.

Tabel l Mineralogische samenstelling van de lutumfractie van een profiel in de
Oude Polder van St. Philips/and

diepte
m cm -
maaiveld

30- 50
50- 85
85-120

mineralogische samenstelling

illiet kaoliniet
65 12,5
75 12,5
70 12,5

van de lutumfractie

kwarts
12,5
12,5
12,5

in «/o

calciet
10
sp*
5

Sporen

Wat betreft de granulaire samenstelling van de klei- en zavelgronden kan
worden opgemerkt dat de zandfractie vrijwel uitsluitend uit uiterst fijn
en zeer fijn zand bestaat. Grovere componenten, dus fracties > 150 mu,
worden slechts aangetroffen in zand, hoewel ook hier de uiterst fijne en
zeer fijne fracties overwegen (bijlage l, analyse 4, 30 cm en dieper,
analyses 7 en 8, 45 cm en dieper).

% < 2 mu
De lutum-slibverhouding van zavel en klei ( X 100) varieert

% < 16 mu
van 44 tot 83 en ligt overwegend tussen 57 en 74 (afb. 12).

< 57 57 t /m 62 63 t /m 6B

•

69 t /m 74 >74 l u t u m - Sl ib

Afb. 12 De lutum - slibverhouding
van 72 grondmonsters met een lutum-
gehalte van 8% of meer uit het zuid-
westelijke zeekleigebied

3.3 Rijping
Nadat het met water aangevoerde materiaal als een weke massa is afge-
zet, beginnen in het sediment tal van veranderingen op te treden (Zuur,
1954). Deze processen worden door Zonneveld (1960) aangeduid als
initiale bodemvorming. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen fysische
en chemische rijping die gedeeltelijk gelijktijdig maar ook na en onaf-
hankelijk van elkaar kunnen voorkomen.

* De lutumfractie is < 2 mu; de siltfractie is 2-50 mu, de zandfractie is 50-2 000
mu (l mu = 0,001 mm).
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3.3.1. Fysische rijping
Het proces, waarbij uit een weke modder een vaste., stevige grond ont-
staat, wordt als fysische rijping aangeduid. Het belangrijkste aspect is de
volumevermindering van de grond (inklinking) die het gevolg is van irre-
versibel waterverlies. De weke modder gaat hierdoor scheuren en er
worden structuurelementen gevormd. De inklinking is groter naarmate de
grond meer lutum en humus bevat. De snelheid van fysische rijping is
onder meer afhankelijk van de vegetatie (de wateronttrekking door plan-
ten is de belangrijkste oorzaak van het waterverlies), de afwatering en
ontwatering en de profielopbouw.
De mate van fysische rijping kan bij lutumrijk materiaal* redelijk goed
aan de consistentie (mate van stevigheid) worden beoordeeld. Met behulp
van de consistentie worden vijf rijpingsklassen onderscheiden (tabel 2).

Tabel 2 Het verband tussen rijpingsklassen en consistentie

klasse consistentie

geheel ongerijpt zeer slap; loopt tussen de vingers door.
bijna ongerijpt slap; loopt bij knijpen zeer gemakkelijk tussen de vingers door.
half gerijpt matig slap; loopt bij knijpen nog goed tussen de vingers door.
bijna gerijpt matig stevig; kan met stevig knijpen nog juist tussen de vingers

door worden geperst,
gerijpt stevig; niet tussen de vingers door te persen.

Bij de indeling van de lutumrijke gronden is de fysische rijping als
een der indelingscriteria gebruikt. Gronden die binnen 20 cm diepte
niet geheel gerijpt zijn, worden tot de niet-gerijpte gronden (initiale vaag-
gronden) gerekend. De meest gerijpte hiervan, nl. de gronden die binnen
20 cm bijna gerijpt of half gerijpt zijn, worden gorsvaaggronden genoemd.
De gronden die binnen 20 cm bijna ongerijpt of geheel ongerijpt zijn, be-
horen tot de slikvaaggronden. Tussen de initiale vaaggronden en de geheel
gerijpte gronden wordt nog een klasse gronden onderscheiden, waarvan de
bovengrond geheel gerijpt, maar de ondergrond binnen 50 cm bijna ge-
rijpt of binnen 80 cm half of nog minder gerijpt is. Dit zijn gronden met
een niet-gerijpte ondergrond (nesvaaggronden).

3.3.2 Chemische rijping
Gedeeltelijk tijdens en ook wel na de fysische rijping treedt een aantal
chemische processen op. De belangrijkste zijn:
a Afbraak van en veranderingen in de organische stof.
b Omzettingen bij de uitwisselbare kationen: Na'- en Mg"-ionen aan

het adsorptie-complex worden geleidelijk en gedeeltelijk vervangen
door Ca".

c Oxydatie van sulfiden en vorming van driewaardige ijzerverbindingen;
bij aanwezigheid van koolzure kalk wordt tevens gips (CaSCU . 2HaO)
gevormd. Daarbij gaat CaCO;i verloren. Bij onvoldoende aanwezigheid
of bij afwezigheid van CaCO;J kan een zure klei, de katteklei, ontstaan
(Van der Spek, 1950).

Bij de kalkrijke afzettingen is de gevormde hoeveelheid gips afhankelijk van de
rijkdom aan zwavelverbindingen (Bennema, 1953; Zuur, 1954). Voor verschillende
afzettingen en rijpingsstadia loopt het gehalte aan sulfiden uiteen. Bij de omzettin-

* In lutumarm materiaal is de fysische rijping moeilijk vast te stellen en daarom
niet bij de indeling gebruikt.
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gen van de uitwisselbare kationen worden Na'- en Mg"-ionen van het complex
door Ca"-ionen verdrongen. Dit gebeurt echter alleen indien in het bodemvocht
veel Ca"-ionen (voornamelijk van opgeloste gips) voorkomen en tevens de uit-
wisselingsprodukten (Na'- en Mg"-ionen) kunnen worden afgevoerd. De kalkrijke
zeekleigronden in het zuidwesten van Nederland hebben kationenbezettingen, waar-
bij het Ca"-ion de belangrijkste plaats inneemt: 85-90% Ca", 3-6% Mg",
2-4% K', 1-3% Na' en 2-5% H' (zie bijlage l, analyses lOa, b en l la). Het
gehalte aan uitwisselbaar Mg van de kalkarme gronden is hoger dan dat van de
kalkrijke (vergelijk op bijlage l de analyses 5 en 6 met 10 en 11). Eveneens is dit
het geval bij de in recente tijd (1953) met zout of brak water geïnundeerde gronden.
Daarin kan ook het Na'-gehalte nog hoger zijn dan normaal (Van der Molen,
1957).

3.4 Hydromorfe kenmerken
Alle bedijkte en een deel van de buitendijkse kleigronden hebben het in
de vorige paragraaf besproken rijpingsproces geheel of grotendeels door-
lopen. Tijdens de rijping dringt geleidelijk zuurstof in de grond door,
aanvankelijk langs scheuren, diergangen en wortelkanalen. Een deel van
de aanwezige ijzerverbindingen wordt geoxydeerd en er ontstaat roest.
Het bovenste deel van het profiel wordt op den duur ten gevolge van de
activiteit van de mens, van bodemdieren en door de wortelwerking min of
meer homogeen (Hoeksema, 1953 en 1961), waardoor de oorspronkelijke
gelaagdheid van het sediment geheel kan verdwijnen. Dit is echter bij de
meeste zeekleigronden van dit kaartblad slechts in de bovenste 25 a 40
cm het geval. Daaronder komen nog roestvlekken en grijze vlekken voor,
die duidelijk wijzen op de natte ontstaanswijze van deze gronden. Al deze
gronden hebben dus hydromorje kenmerken.
Afhankelijk van de aard van deze kenmerken worden de gronden in enkele

Tabel 3 Hydromorje kenmerken bij de kaarleenheden van blad 43 West

hoofdroepnaam omschrijving

KALKHOUDENDE (SIL±- EN) ZANDGRONDEN

vlakvaaggronden

Z E E K L E I G R O N D E N

liedeerdgronden

drechtvaaggronden

nesvaaggronden

poldervaaggronden

zandgronden eventueel met
een kleidek van ten hoog-
ste 40 cm dikte

klei-op-veengronden met
donker gekleurde boven-
grond

klei-op-veengronden met
niet donker gekleurde
bovengrond

kleigronden met een niet-
gerijpte ondergrond

overige zeekleigronden
van dit kaartblad

hydromorfe kenmerken

geen ijzerhuidjes op de
zandkorrels onder de
Al- of Ap-horizont

moerige laag, beginnend
tussen 40 en 80 cm en ten
minstens 40 cm dik

idem

niet-gerijpte ondergrond

G-horizont, beginnend
binnen 80 cm diepte, of
roestvlekken, beginnend
binnen 50 cm diepte, naast
een grijze hoofdkleur
(chroma 2* o£ kleiner), of
grijze vlekken (reductie-
vlekken) minstens 2'/a hue
geler* en/of l eenheid in
chroma* kleiner dan de
hoofdkleur

In de notatie van dei Munsell Soil Color Charts
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klassen ingedeeld. Bij de zeekleigronden zijn dit de liedeerd- en drecht-
vaaggronden (hydromorf kenmerk: veen in de ondergrond), de nesvaag-
gronden (hydromorf kenmerk: niet-gerijpte minerale ondergrond) en de
poldervaaggronden (hydromorfe kenmerken: o.a. roestvlekken en grijze
vlekken binnen 50 cm diepte, zie tabel 3).
Bij de zandgronden vormt het ontbreken van ijzerhuidjes rondom de
zandkorrels het indelingscriterium. De kalkhoudende (silt- en) zandgron-
den van dit kaartblad hebben geen ijzerhuidjes; ze worden daarom tot de
vlakvaaggronden gerekend (tabel 3).
Als gevolg van de kunstmatige af- en ontwatering van de polders corres-
pondeert de actuele ligging van het grondwaterniveau niet meer met de
bij de indeling gehanteerde hydromorfe kenmerken van het bodemprofiel.
Wel kan worden gezegd, dat gronden zonder deze hydromorfe kenmerken
— die op dit kaartblad slechts als verontreiniging in de kaartvlakken
voorkomen — steeds diepe grondwaterstanden hebben. In gronden met
de hydromorfe kenmerken kunnen daarentegen zowel hoge als lage win-
ter- en zomergrondwaterstanden voorkomen. Daarom wordt het huidige
grondwaterregime op de bodemkaart door middel van grondwatertrappen
(zie 4.4) afzonderlijk aangegeven.

3.5 Aard van de Al-horizont
Een van de belangrijkste bodemvormende processen is de vorming van
een A l-horizont, de min of meer donker gekleurde bovengrond. Deze
wordt vooral gevormd door plantaardige en dierlijke activiteit en is tege-
lijk het voornaamste levensmilieu voor deze organismen. In de praktijk
is het begrip grond vaak gekoppeld aan de aanwezigheid van een Al-
horizont. Zandig materiaal zonder Al noemt men bijvoorbeeld stuif zand.
Eerst als een Al-horizont is gevormd spreekt men van een zandgrond.
De bovengrond van vrijwel alle minerale gronden bevat relatief meer
organische stof en is daardoor donkerder gekleurd dan de eronder gelegen
lagen. Door biologische activiteit wordt in de Al-horizont vers aange-
voerde organische stof voortdurend afgebroken, omgezet en intensief ver-
mengd met minerale bestanddelen. Een belangrijk gedeelte van de voe-
dingsstoffen is in de Al-horizont opgeslagen. Daarom is ook de beworte-
ling in hoofdzaak in deze horizont geconcentreerd.
Er bestaat een groot verschil tussen bouwland en grasland in structuur en
humusgehalte van de Al-horizont. Op bouwland is het humusgehalte
lager dan op grasland*. Mede hierdoor, maar hoofdzakelijk onder invloed
van de grondbewerking, is de structuurstabiliteit van bouwland kleiner
dan van grasland.
Op grond van humusgehalte, dikte-en kleur van de A l-horizont en het
kleurcontrast met de eronder liggende laag, wordt onderscheid gemaakt
in gronden met en zonder minerale eerdlaag, dwz. in gronden met en
zonder sterk ontwikkelde A l-horizont. Minerale gronden met een mine-
rale eerdlaag behoren tot de eerdgronden; zij hebben een relatief hoog
humusgehalte, een donkere kleur en/of een grote dikte van de A l-hori-
zont. Minerale gronden zonder minerale eerdlaag worden vaaggronden
genoemd. Zij hebben een relatief geringer humusgehalte, een zwak ont-
wikkelde en/of zeer dunne A l-horizont.
Alle minerale gronden met een minerale eerdlaag en zonder verdere dui-
delijke bodemvorming worden, met uitzondering van de niet-gerijpte
gronden, tot de eerdgronden gerekend.
Afgezien van een enkele kreekbedding, die tot de liedeerdgronden behoort

* Afhankelijk van de bouwvoorzwaarte bedraagt het humusgehalte van bouwland
ca. 1,5 tot 3«/o.
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en bepaalde, niet op de kaart aangegeven percelen oud grasland, zijn alle
andere gronden van dit kaartblad vadggronden.

3.6 Koolzure-kalkgehalte en ontkalking ,
Het koolzure-kalkgehalte van een grond wordt bepaald door het kalkge-
halte van het sediment bij de afzetting en door de veranderingen die daar-
na in het kalkgehalte kunnen optreden. Deze veranderingen leiden onder

A f b. 13 Het verband tussen liet CaCOs-gehalte en het lutumgehalte (beide in
g per 100 gr droge slof) in jonge sedimenten uit liet Grevelingen-gebied. Naar
Verhoeven, 1962
A. Kaal slik, B. Spartina-gors.

Nederlandse omstandigheden vrijwel altijd tot ontkalking (Zonneveld,
1960). Er wordt van uitgegaan dat het verse slib in het zuidwestelijke
zeekleigebied steeds een zekere hoeveelheid koolzure kalk bevat. De gron-
den in dit gebied, zowel buitendijks als binnendijks, hebben echter een
uiteenlopend koolzure-kalkgehalte. Dit moet worden verklaard door een
verschil in kalkgehalte van het verse slib en door een verschillende mate
van ontkalking.
In de eerste plaats blijkt het kalkgehalte van vers slib afhankelijk te zijn
van de zwaarte (Verhoeven, 1962). Lichter materiaal bevat minder kool-
zure kalk dan zwaar (afb. 13). Verder is ook het milieu tijdens de af-
zetting van belang. Bij in zuiver marien milieu gesedimenteerd slib is het
koolzure-kalkgehalte hoger dan van slib dat in een meer brak milieu
wordt afgezet.
In grote lijnen kunnen bij de ontkalking drie fasen worden onderscheiden
die worden beschreven als ontkalking tijdens de opslibbing (Bennema,
1953), ontkalking bij de rijping (Zonneveld, 1960) en de ontkalking in
engere zin die het gevolg is van de klimatologische omstandigheden en
het bodemgebruik (Edelman en De Smet, 1951). Deze drie processen
kunnen na elkaar, maar ook wel gedeeltelijk gelijktijdig werkzaam zijn.

Ontkatking tijdens de opslibbing
Gedurende de eerste stadia van de sedimentatie is het afgezette materiaal geheel
gereduceerd en is in vele gevallen een grote hoeveelheid organische stof aanwezig.
Bij de afbraak van deze organische stof ontstaat steeds CO3 die met het water
koolzuur vormt. Er treedt dan een verschuiving op in het bestaande carbonaat-
bicarbonaat-evenwicht in de richting van het beter oplosbare bicarbonaat. Als ge-
volg daarvan gaat CaCO.:( in oplossing en daalt het kalkgehalte. Door de grotere
produktie en afbraak van organische stof verloopt de ontkalking op sterk begroeide
gorzen en schorren dan ook sneller dan op kaal slik.
Bennema (1953) schatte de ontkalking tijdens langzame opslibbing op 10% in 250
jaar over een diepte van 40 cm. Indien deze vorm van ontkalking niet wordt ge-
compenseerd door een voldoende aanvoer van kalkrijk, vers slib, kunnen reeds
tijdens de opslibbing kalkarme of kalkloze afzettingen ontstaan. Waarschijnlijk moet
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de geringere ontkalking van oeverwallen langs kreken in vergelijking met de inge-
sloten kommen eerder worden toegeschreven aan de snellere opslibbing van de
oeverwallen dan aan het verschil in doorluchting (aëratie).

Ontkalking bij de rijping
Wanneer de bodem geaëreerd wordt, zal de ontkalking enigermate worden afge-
remd. In dergelijke rijpende milieus speelt echter in zoute en brakke gebieden de
zwavelhuishouding een belangrijke rol bij de ontkalking (Van der Spek, 1952). Zoals
reeds in 3.2.2 is uiteengezet, ontstaan in een gereduceerd, min of meer marien milieu,
sulfiden. Bij de oxydatie daarvan wordt o.a. zwavelzuur gevormd, waardoor de
aanwezige kalk wordt aangetast. De verhouding tussen de aanwezige kalk en de
zuurproduktie bepaalt hoever onder dergelijke omstandigheden de ontkalking gaat.
In extreme gevallen kan alle aanwezige kalk worden opgelost en ontstaat een zure
klei, die bekend staat onder de naam katteklei.

Ontkalking in engere zin
Na de rijping gaat de ontkalking voort. Deze wordt nu echter geheel beheerst door
de produktie van organische stof door de gewassen en de hoeveelheid neerslag die
via het bodemprofiel wordt afgevoerd. Onder gras is deze 'landbouwkundige' ont-
kalking groter dan op bouwland. Edelman en De Smet (1951) kwamen voor het
Dollardgebied tot een ontkalking van 1%> in 65 a 90 jaar.

Het verloop van het koolzure-kalkgehalte in het bodemprofiel, het zgn.
kalkveiioop, is een belangrijk indelingscriterium van de legenda. De ver-
schillende kalkverlopen die worden onderscheiden, zijn daarbij samen-
gevat tot kalkverloop-klassen. Deze zijn voor de zeekleigronden enigszins
anders geformeerd dan voor de zandgronden (zie ook 5.3). Bij de zee-
kleigronden wordt ingedeeld in de kalkverloop-klassen kalkrijk en kalk-
arm. Bij de zandgronden wordt een onderscheiding in kalkhoudend en
kalkloos gemaakt. Op dit kaartblad komen alleen kalkhoudende zand-
gronden voor.

3.7 Knippigheid
Sommige kalkarme gronden in de jonge zeeklei hebben een zgn. knippig
karakter in de bovengrond. Dit komt tot uiting in de verdeling van de
roest en andere moeilijk nauwkeurig te omschrijven kenmerken en eigen-
schappen, zoals een grauwe, vlekkerige kleur onder de bovengrond en
vaak een minder gunstige structuur.
Bovengenoemde kenmerken wijzen waarschijnlijk op een minder goede
interne drainage van het bodemprofiel. Er bestaat mogelijk ook verband
tussen het knippige karakter en de calcium-magnesium-verhouding van
de geadsorbeerde kationen. Voor 'normale' gronden ligt deze boven 10,
in het zuidwestelijke zeekleigebied vaak zelfs boven 20. Bij knippige
gronden is deze < 10 en meestal 3 a 7. In de meest extreme gevallen
die als knip worden aangeduid, is de Ca-Mg-verhouding meestal < 3.
Het onderzoek naar deze verschijnselen is nog gaande. Voor verdere bij-
zonderheden wordt verwezen naar de literatuur (o.a. Muller, 1954; Vee-
nenbos, 1955).

3.8 Antropogene beïnvloeding
Het landschappelijke beeld van het zuidwestelijke zeekleigebied is in be-
langrijke mate beïnvloed door het ingrijpen van de mens. De meest be-
palende factor is wel de bedijking (2.2). Daarnaast kunnen worden ge-
noemd het veendelven, de diepe grondbewerking en het grondverzet bij
herverkaveling.
Het veen- of darink-delven (moernering) vond in de middeleeuwen plaats
voor brandstof- en zoutwinning. Hierbij werd in kleine complexen het op
het veen gelegen kleidek opzij gezet en het veen uitgegraven, waarna
meestal weer enige egalisatie plaatsvond.
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Een diepere grondbewerking dan normaal is in sommige gebieden uitge-
voerd bij het telen van bepaalde gewassen (meekrap) of ter verbetering
van de vochthuishouding van profielen met een dun klei- of zaveldek op
zand (diepploegen van plaatgronden).

Egalisatie door ophoging

Egalisatie door afgravirig
Egalisatie met de grond van
het betrokken perceel

Niet geëgaliseerd

•> Geslechte dijken

Geëgaliseerd (geheel of ten dele)

Niet geëgaliseerd
Wegen

Vervallen wegen

Gedempte watergangen
Nieuwe wegen

Nieuwe watergangen

Afb. 14 Egalisatieplan van een deel van de polder Oosterland (Duiveland).
Inzet: voorstelling op de bodemkaart l : 50 000

Op Tholen en Duiveland is door de herverkaveling het landschappelijke
aanzien van vóór 1953 sterk veranderd. Thans is er een rationele land-
inrichting met een goede ontsluiting en waterbeheersing. Hiervoor is een
omvangrijk grondverzet nodig geweest: graven van nieuwe watergangen
en verwerken van de vrijgekomen grond, dichten van vervallen sloten en
greppels, en egalisatie van terreinen met een ongelijke ligging. Omdat
vooral in de bovengrond de organische stof en de voedingsstoffen voor
de gewassen aanwezig zijn, is bij het afvlakken van de hoogteverschillen
de bouwvoor zoveel mogelijk gespaard en is de ondergrond geëgaliseerd.
Na deze egalisatie is de bouwvoor weer teruggezet.
De egalisatie kan bestaan uit het afgraven van hogere terreingedeelten
met afvoer van de grond, het ophogen van de lagere delen met van elders
aangevoerde grond of het ophogen van lager gelegen delen met materiaal
afkomstig van hoogten uit de directe omgeving. Afgravingen met terug-
gezette bouwvoor zijn zeker binnen enige jaren na de ingreep nog wel te
herkennen aan het kleurcontrast tussen de bouwvoor en de eronder ge-
legen laag. De kenmerken van ophoging zullen echter eeuwenlang zicht-
baar blijven door de heterogeniteit van de opgebrachte grond (bijvoor-
beeld zwaarte verschillen, verschillen in kleur en verschillen in kalkge-
halte).
Alleen egalisatie met ophoging of verwerking van de ondergrond over
een dikte van meer dan 20 cm en binnen 40 cm beginnend veroorzaakt
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een heterogeniteit die aan de daarvoor opgestelde criteria voldoet (toe-
voeging _t> _o ). Daar sterk verwerkte en opgehoogde gronden (hete-
rogeen) pleksgewijze voorkomen tussen delen met een geringe verwerking,
ophoging, afgraving of niet verwerkte gronden (homogeen), kunnen der-
gelijke delen gewoonlijk niet apart op een kaart met een schaal l : 50 000
worden weergegeven. Een complicatie vormt bovendien de niet land-
schappelijk bepaalde ligging en begrenzing van de grillig gevormde hete-
rogene plekken. Daarom zijn herverkavelingsgebieden met .afwisselend
homogene en heterogene gronden aangegeven met de toevoeging <j- <j-.
geheel of ten dele geëgaliseerd). Afbeelding 14 geeft een overzicht van
een egalisatieplan van een gedeelte van Duiveland ten oosten van het
dorp Oosterland.
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4 De soorten onderscheidingen
op de bodemkaart

4.1 Inleiding
De legenda is een systematisch overzicht van de kaarteenheden die op de
bodemkaart zijn aangegeven. Er worden zuivere kaarteenheden en samen-
gestelde kaarteenheden onderscheiden. Enkele belangrijke bijzonderheden
van boven- of ondergrond, die bij vele kaarteenheden kunnen voorkomen,
zijn gemakshalve als toevoegingen gehanteerd. Sommige, in hoofdzaak
geografische bijzonderheden, als open water, smalle ruggen en kreek-
beddingen, bebouwde kommen enz. zijn met bepaalde signaturen op de
kaart aangegeven. Bij de onderscheiden kaarteenheden wordt ten slotte
een inzicht in de heersende, actuele grondwaterhuishouding gegeven door
middel van grondwatertrappen.
De verschillende kaarteenheden en andere onderscheidingen zijn voor alle
kaartbladen uniform en worden steeds op gelijke wijze door middel van
codes en kleuren voorgesteld. Dat wil niet zeggen dat de gronden van
dezelfde kaarteenheid overal precies gelijk zijn, maar wel dat de variatie
— afgezien van eventueel voorkomende verontreinigingen — binnen de
door de legenda-omschrijving gegeven grenzen blijft.

4.2 Zuivere en samengestelde kaarteenheden
Er is een vrij groot verschil tussen deze beide soorten kaarteenheden.
Zuivere kaarteenheden bestaan voor ten minste ca. 70% van de opper-
vlakte van ieder kaartvlak uit de door codering en kleur aangegeven
kaarteenheid. De rest van het vlak kan uit toegelaten 'verontreiniging(en)'
bestaan, waarover de kaart en in de meeste gevallen ook het rapport geen
nadere informatie geeft. Zulks is namelijk bij de gegeven waarnemings-
dichtheid in het algemeen niet mogelijk.
Samengestelde kaarteenheden bestaan uit een associatie van twee of meer
zuivere kaarteenheden. Deze zuivere kaarteenheden vormen echter in het
veld een zo gecompliceerd patroon dat ze op de kaartschaal l : 50 000
niet meer als afzonderlijke vlakken kunnen worden voorgesteld. Op een
kaart met een grotere schaal (bijvoorbeeld l : 10 000) zal dit dikwijls
wel mogelijk zijn.
Samengestelde kaarteenheden die voor 70 a 80% bestaan uit een associatie
van twee zuivere kaarteenheden, dragen de codering van beide samen-
stellende eenheden. De rangorde binnen de code zegt niets over de pro-
centuele belangrijkheid. Voor de code is nl. de volgorde van de zuivere
kaarteenheden uit de legenda aangehouden. Wanneer de samenstellende
delen ieder een eigen kleur hebben, is bovendien het kaartvlak voorzien
van een bandering in de beide kleuren.
Samengestelde kaarteenheden die zo gecompliceerd zijn, dat zij met het
aangeven van twee eenheden onvoldoende worden omschreven, zijn als
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associaties van vele kaarteenheden aangeduid. Zij hebben op de bodem-
kaart een kleur die de verwantschap met de hoofdklasse van de belang-
rijkste componenten aangeeft en een code die begint met A. Van deze
soort associaties komt op dit kaartblad slechts de associatie overslag-
gronden, e.d. (AO) voor.

Isep'iL Iocti InovJI -dac-

1952

1953

_1955_

J956_

1957

1958

195_9

1960

• geen waarneming

Afb. 15 Tijdstijghoogtelijnen van een COLN-stambuis over de jaren 1952—1960
met de gemiddelde grondwaterstandscurve. Opname eenmaal per veertien dagen.
Crondwatertrap van het bodemprofiel: V

4.3 Toevoegingen
Zij staan als het ware los van het samenstel van kenmerken en eigen-
schappen dat als typerend voor de betrokken eenheden wordt beschouwd.
Zo komt bijvoorbeeld een kleidek voor op vele, bodemkundig zeer ver-
schillende zandgronden. Ook wordt op vele plaatsen bij diverse kleigron-
den in de ondergrond veen (beginnend tussen 80 en 120 cm diepte) aan-
getroffen. Het zou mogelijk zijn geweest deze verschijnselen in de kaart-
eenheden zelf onder te brengen. Om de legenda niet onnodig gecompli-
ceerd te maken, is voor dit soort onderscheidingen echter de vorm van
een toevoeging gekozen.
De toevoegingen worden steeds door een cursieve codeletter en soms
bovendien door een signatuur in het kaartvlak aangegeven. Toevoegingen
die betrekking hebben op de bovengrond, zijn vóór de code van de kaart-
eenheid geplaatst; de overige staan er achter. Een toevoeging die slechts
voor een deel van een kaartvlak geldt, is begrensd door een onderbroken,
bruine lijn. Indien de grens van de kaarteenheid en de toevoeging samen-
vallen, is slechts de getrokken bodemgrens van de kaarteenheid aange-
geven.
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4.4 Grondwatertrappen
De stand van het grondwater ten opzichte van het maaiveld en zijn fluc-
tuatie vormen belangrijke factoren bij de beoordeling van de geschiktheid
van de grond als cultuurgrond. Daarom geeft de bodemkaart ook infor-
matie over de diepteligging en de fluctuatie van het grondwater. Dit ge-
beurt door middel van grondwatertrappen.
De grondwaterstand op een bepaalde plaats varieert sterk in de loop van
het jaar. In het algemeen is het niveau van het grondwater ten opzichte
van het maaiveld in de winter hoger dan in de zomer. Bovendien kunnen
ook van jaar tot jaar verschillen optreden. De tijdstijghoogtelijnen die het
verband tussen de diepte van de grondwaterspiegel en de tijd aangeven,
hebben elk jaar een verschillend verloop (afb. 15).
Door de bundel tijdstijghoogtelijnen van verschillende jaren kan men een
gemiddelde grondwaterstandscurve trekken, zoals in afb. 15 is aange-
geven (zie ook Stol, 1960). De top en het dal van deze curve geven aan
tot welke stand het grondwater gemiddeld in de winter stijgt, respectieve-
lijk in de zomer daalt. De waarden, afgelezen bij de top, respectievelijk
het dal van de curve, zijn de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHW)
en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLW).

4.4.1 De indeling in grondwatertrappen
Aan de indeling ligt het principe ten grondslag dat het verloop van de
grondwaterstand op een bepaalde plaats wordt gekenmerkt door de GHW
en de GLW. Daarom is een klassenindeling van grondwaterstandsverlo-
pen, gekenmerkt door GHW en GLW, ontworpen. Elke klasse van deze
indeling die grondwatertrap (Gt) wordt genoemd, is gedefinieerd door
aan te geven binnen welke grenzen de GHW en de GLW voor die be-
paalde Gt mogen variëren.
De volgende Gt-indeling wordt gebruikt:

Gt I* II III IV V VI VII*

grondwaterstand in centimeters beneden het maaiveld

GHW — — <40 >40 <40 40-80 >80
GLW <50 50-80 80-120 80-120 >120 >120 >120

* Deze Gt's komen op dit kaartblad niet voor

De verschillende grondwatertrappen zijn met blauwe Romeinse cijfers op
de bodemkaart aangegeven. De grenzen van de grondwatertrappen vallen
dikwijls samen met de bodemgrenzen. Indien in aaneengrenzende kaart-
vlakken dezelfde Gt voorkomt, is deze bij het symbool van de kaart-
eenheid herhaald. Wanneer een deel van een bepaald kaartvlak een andere
Gt heeft dan de rest van het vlak, is in ieder deel de grondwatertrap ver-
meld. In deze gevallen is de grens tussen beide Gt's aangegeven door een
onderbroken, blauwe lijn.
Wanneer aan een kaartvlak of een deel daarvan een bepaalde Gt is toe-
gekend, wil dit zeggen dat de GHW's en GLW's van de gronden binnen
dat vlak kunnen variëren binnen de klassengrenzen van de betreffende
Gt. Hierbij worden weer afwijkingen als gevolg van onzuiverheden toe-
gelaten tot maximaal ca. 30% van de oppervlakte van het betrokken
kaartvlak. Worden de afwijkingen groter, dan is de Gt als complex van
twee klassen aangegeven door een combinatie van de betreffende codes
(bijv. V/VI).
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Er zijn alleen grondwatertrappen gebruikt bij de bedijkte gronden. In
laag bekade polders en in de buitendijkse gronden is geen Gt aangegeven.

4.4.2 De kartering van de grondwatertrappen
De grondwatertrap die aan een bodemprofiel wordt toegekend, wordt
door de karteerder geschat. Men leidt de GHW en de GLW af uit bepaal-
de kenmerken van het profiel, die karakteristiek zijn voor de actuele
grondwaterbeweging, zoals het voorkomen, de kleur en het contrast van
roest- en reductievlekken, bepaalde verkleuringen in de humus, e.d.. Om
dit te kunnen doen, moeten de verbanden tussen bepaalde profielken-
merken en de GHW, respectievelijk GLW bekend zijn. Deze kennis
wordt regionaal verkregen door profielstudie op plaatsen waar gedurende
vele jaren regelmatig grondwaterstanden zijn gemeten, zoals bij COLN-
stambuizen. De gegevens van deze en andere buizen zijn grotendeels
verstrekt door het Archief Grondwaterstanden TNO te 's-Gravenhage.
Aan deze instantie wordt gaarne dank gebracht voor de verleende mede-
werking.
Bij het karteren van grondwatertrappen en vooral bij het intekenen van
de grenzen daarvan wordt bovendien in belangrijke mate rekening ge-
houden met allerlei landschappelijke kenmerken, zoals de topografie van
het terrein, het voorkomen van greppels en sloten, de aard van de drai-
nage, het landbouwkundig gebruik, enz. Daarbij doet zich de moeilijkheid
voor dat de stroken langs de sloten gewoonlijk beter zijn ontwaterd dan
de middens van de percelen. Bovendien veroorzaken ook het verhang
van de drainreeksen en kleine hoogteverschillen op de percelen verschillen
in de waterhuishouding. Daarom is bij de veldopname de grondwatertrap
steeds geschat op de middens van de kavels, zodat slootkanteffecten, e.d.
zoveel mogelijk zijn uitgeschakeld.
Ten slotte wordt er de aandacht op gevestigd dat in dit gebied de klei-
gronden met grondwatertrap V overwegend een GHW hebben tussen 20
en ca. 40 cm beneden maaiveld, terwijl die met Gt VI overwegend een
GHW hebben tussen ca. 40 en 60 cm.
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5 De indeling van de kaarteenheden naar
textuur, kalk- en humusgehalte

In dit hoofdstuk worden de begrippen behandeld die gebruikt zijn voor
de indeling van de kaarteenheden, de eenheden dus die met een bepaalde
code in de legenda en op de kaart staan aangegeven. Bovendien zijn
deze grootheden gebruikt bij de profielbeschrijvingen van hoofdstuk 7.
De daar toegepaste benaming van de verschillende horizonten die in de
bodemprofielen worden onderscheiden, zijn eveneens in dit hoofdstuk
nader omschreven.

5.1 Textuurindeling
De indeling van de grond naar de korrelgrootteverdeling (kortweg textuur-
indeling genoemd) gebeurt naar de gewichtsprocenten, berekend op de
'minerale delen'. Daarbij dient men onder minerale delen te verstaan het
bij 105° C gedroogde, over een 2 mm zeef gezeefde monster, na aftrek
van de aanwezige organische stof en koolzure kalk.

100%
lutumfractie

zandfractie
(50-2000/4

Grenzen van de klassen

Grenzen van de subklassen

Traject, waarbinnen

het merendeel van

de lutumrtjke ana-

lyses ligt

Afb. 16 Indeling en benaming naar het lutumgelialte (% <2 m u)

siltfractie
(2-50/u)
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De textuurindeling berust op de onderlinge verhoudingen tussen de drie
hoofdfracties nl.:
de lutumfractie: fractie < 2 mu (0,002 mm),
de siltfractie : fractie 2-50 mu,
de zandfractie : fractie 50-2 000 mu.

Grenzen van de klassen

Traject, waarbinnen het

merendeel van de.

analyses ligt

100%
zandfractie
(50-2000M)

67,5 siltfractie
(2-50M)

A f b. .77 Indeling en benaming naar het leemgehalte (% <50 mu)

Een deel van de minerale gronden van Nederland wordt ingedeeld en
benoemd naar het gehalte aan lutum (afb. 16), de rest wordt ingedeeld
en benoemd naar het zgn. leemgehalte (afb. 17), waaronder wordt ver-
staan het percentage van de fractie <C 50 mu.
De beide indelingen overlappen elkaar in de 'zandhoek', het linker onder-
gedeelte van de driehoeken (afb. 18). De gebruikte benamingen kunnen
hier dooreen en zelfs gecombineerd worden gebruikt, zoals een enkele
maal in de legenda is gebeurd (ZnlSA is zwak en sterk lemig, kleiarm,
uiterst fijn zand).

5.1.1 Indeling naar het lutumgehalte (percentage < 2 mu)

Deze wordt gebruikt voor het materiaal zeeklei en gedeeltelijk ook voor
het zeezand (afb. 16 en 18, tabel 4).

ZEER STERK LEMIG

£„ ZWAK LEMIG STERK LEMIG

Afb. 18 -Indeling en benaming van de zandfractie naar het leemgehalte en het
lutumgehalte gecombineerd
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Tabel 4 Indeling en benaming naar het lutumgehalte

°/0

0
5
8

12
17,
25
35
50

lutum

— 5
— 8
—12
—17,5

5—25
—35
—50
—100

naam samenvattende namen

kleiarm zand
kleiig zand
zeer lichte zavel* )
matig lichte
zware zavel
lichte klei
matig zware

zavel* \ llchte zavel

(

Irlpi* ) , . •( zware klei
zeer zware klei* £

zand

' zavel
>

)

klei

'* Deze benamingen worden bij de kaarteenheden niet gebruikt, wel echter in de
profielbeschrijvingen

5.1.2 Indeling naar het leemgehalte (percentage < 50 mu)
Deze wordt gebruikt voor zand (afb. 17 en 18, tabel 5).

Tabel 5 Indeling en benaming naar het leemgehalte

%> leem naam samenvattende namen

0 —10
10 —17,5
17,5—32,5
32,5—50
50 —85
85 —100

leemarm zand
zwak lemig zand }
sterk lemig zand /
zeer sterk lemig zand)
zandige leem
siltige leem

v

/
lemig zand ( zand

;
)̂
 leem

5.1.3 Nadere karakterisering van de zandfractie
De indeling naar het lutum- en/of leemgehalte is niet voldoende om de
eigenschappen van het zand te omschrijven. Ook de mate van grofheid is
van belang, o.a. in verband met de doorlatendheid en het vochthoudend
vermogen, en ter verkrijging van een goed, landschappelijk verantwoord
kaartbeeld.
Daarom wordt van de zandgronden en van de zandondergrond van de
zeekleigronden een nadere karakteristiek van de grofheid van het zand
gegeven (tabel 6). Hiervoor is gekozen de mediaan van de zandfractie
(M50), dat is die korrelgrootte waarboven en waarbeneden de helft (in
gewichtshoeveelheid) van de zandfractie (fractie 50-2 000 mu) ligt.

Tabel 6 Indeling en benaming naar de mediaan van de zandfractie

M50 tussen naam samenvattende namen

50 en 105 mu
105 en 150 mu
150 en 210 mu
210 en 420 mu
420 en 2000 mu

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

fijn zand

grof zand
)

* Deze benamingen worden bij de kaarteenheden niet gebruikt, wel echter in de
prof ielbesch rij vi ngen
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5.1.4 Het gebruik van de textuurindeling en -benaming bij de kaarteenheden
Bij de zandgronden wordt de textuurklasse bepaald naar de textuur van
de bovenste 30 cm, tenzij binnen 30 cm in het profiel een verandering in
textuurklasse van het zand voorkomt. In dat geval wordt de textuurklasse
benoemd naar de onderliggende lagen. Een eventueel voorkomend kleidek
dat dunner is dan 40 cm, wordt daarbij niet meegerekend*.
Bij de overige gronden wordt ingedeeld naar de bouwvoorzwaarte. Deze
wordt ongeacht het bodemgebruik bepaald in de laag tussen ca. 15 en
25 a 30 cm en uitgedrukt in de in 5.1.1 genoemde lutumklassen.

5.2 Indeling naar het profielverloop
Behalve de textuur van de bovengrond is ook de verandering van de aard
en de samenstelling van het moedermateriaal bij toenemende diepte, het
zgn. profielverloop, van belang. Deze veranderingen treden vooral op in
de kleigronden. Daarom is daar het profielverloop naast de bouwvoor-
zwaarte als indelingscriterium gehanteerd.
Er worden vijf profielverlopen onderscheiden. Zij worden in het onder-
staande besproken. Van ieder profielverloop wordt een globale omschrij-
ving gegeven, zoals 'klei op veen', gevolgd door een definitie.

Profielverloop 1 'Klei op veen'
Kleigronden met meer dan 40 cm moerig materiaal (humusklasse veen
of venig), beginnend tussen 40 en 80 cm.

Profielverloop 2 'Klei op zand'
Kleigronden met een zandlaag van meer dan 20 cm dikte, beginnend
tussen 25 en 80 cm. Uitgezonderd profielen met:
a kleiig, uiterst fijn zand (5-8% lutum; M50 < 105 mu),
b boven het zand een niet-kalkrijke, zware kleilaag die voldoet aan de

eisen gesteld bij profielverloop 3.

Profielverloop 3 'met een niet-kalkrijke, zware tussenlaag'
Kleigronden met een niet-kalkrijke, zware kleilaag (> 35% lutum) die
a of begint binnen 25 cm en doorloopt tot minstens 40 cm,
b of begint tussen 25 en 80 cm en ten minste 15 cm dik is,

rustend op een lichtere en/of kalkrijke ondergrond die
1 of binnen 80 cm begint en ten minste 40 cm dik is,
2 of dieper dan 80 cm begint en doorloopt tot dieper dan 120 cm.

Profielverloop U 'met een niet-kalkrijke, zware ondergrond'
Kleigronden met een niet-kalkrijke, zware kleilaag die ten minste voldoet
aan de eisen gesteld bij profielverloop 3 en die
a of doorloopt tot ten minste 120 cm,
b of tussen 80 en 120 cm overgaat in moerig materiaal dat doorloopt tot

ten minste 120 cm,
c of ten hoogste is onderbroken door lichtere en/of kalkrijke en/of moe-

rige lagen die te zamen dunner zijn dan 40 cm en die binnen ] 20 cm
weer overgaan in niet-kalkrijke, zware klei.

Profielverloop 5 'Homogene, aflopende en oplopende profielen'
Alle profielverlopen die niet vallen onder de definities van de profiel-
verlopen l tot en met 4. Daartoe behoren behalve de homogene, aflo-
pende en oplopende profielen van de globale omschrijving dus ook alle
gronden met dunne veen-, zand- of niet-kalkrijke, zware kleilagen, e.d.

* Dit wordt door middel van een toevoeging aangegeven.
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In verband met de moeilijke definities is ervan afgezien de globale om-
schrijving als 'roepnaam' voor de profielverlopen te gebruiken, mede
omdat daardoor de definities geweld wordt aangedaan. Profielverloop 2
omvat alleen maar klei op grof, matig fijn en zeer fijn zand en op klei-
arm, uiterst fijn zand. Het voorkomen van kleiig, uiterst fijn zand, dat per
definitie ook onder het begrip zand valt, plaatst een profiel echter nooit
in profielverloop 2.
De profielverlopen worden daarom steeds aangeduid met hun nummer
dat ook in de codering is opgenomen. In een aantal gevallen zijn echter
enkele profielverlopen gecombineerd. Dit wordt aangegeven door in de
omschrijving de nummers van de profielverlopen achter elkaar te zetten.
Zo komen bijvoorbeeld op dit kaartblad voor de combinaties 3, 3 + 4, 4
(in de code van de kaarteenheden als 6 aangegeven) en 4, 4 + 3 (ge-
codeerd als 8).
De combinatie 3, 3 + 4, 4 (code 6) betekent dat het kaartvlak met deze
omschrijving geheel kan bestaan uit profielverloop 3, ofwel geheel uit
profielverloop 4, of dat beide profielverlopen naast elkaar in hetzelfde
kaartvlak voorkomen.
De combinatie 4, 4 -f 3 (code 8) geeft aan dat een kaartvlak met deze
omschrijving geheel kan bestaan uit profielverloop 4 of afwisselend uit
profielverloop 4 en 3. In dat geval zal echter de oppervlakte ingenomen
door profielverloop 3 niet stijgen boven 70% van de totale oppervlakte
van het kaartvlak.

5.3 Indeling naar het kalkverloop
Door middel van het kalkverloop is getracht een beeld te geven van de
verschillen in gehalte aan koolzure kalk die in een profiel kunnen op-
treden. Deze verschillen kunnen zijn ontstaan door verschillen in kalk-
gehalte van boven elkaar liggende afzettingen, maar zij kunnen o.a. ook
het gevolg zijn van de gedeeltelijke ontkalking van een kalkrijk afgezet
sediment.
De koolzure-kalkklasse van de grond wordt bij de kartering vastgesteld
aan de hand van de mate van opbruisen met verdund zoutzuur. Daarbij
worden drie kalkklassen onderscheiden:
1 Het materiaal bruist zichtbaar, overeenkomend met meer dan ca. l a

2% CaCOa, analytisch bepaald*. Het materiaal wordt dan kalkrijk
genoemd.

2 Het materiaal bruist alleen hoorbaar, overeenkomend met ca. 0,5-1 a
2% CaCO3. Het materiaal wordt dan kalkarm genoemd.

3 Het materiaal bruist niet, overeenkomend met minder dan ca. 0,5%
CaCO3. Het materiaal wordt dan kalkloos genoemd.

Naar het verloop van het koolzure-kalkgehalte in het profiel zijn drie
kalkverlopen geformeerd:
A. (kalkrijk, hoogstens ondiep kalkloos):

1 Profielen die tot ten minste 50 cm diepte kalkrijk zijn.
2 Profielen die tot ten minste 30 cm diepte kalkrijk zijn en daaronder

tot ten minste 80 cm diepte kalkarm.
3 Profielen die tot ten hoogste 50 cm diepte kalkarm zijn en daar-

onder tot ten minste 80 cm diepte kalkrijk.
4 Profielen die tot ten hoogste 30 cm diepte kalkloos zijn en daar-

onder tot ten minste 80 cm diepte kalkrijk.
C. (kalkloos):

l Profielen die tot ten minste 50 cm diepte kalkloos zijn.

* De geanalyseerde hoeveelheid COz, omgerekend in procenten CaCOs 'op de
grond'.
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2 Profielen, waarvan de laag tot 30 cm diepte na mengen kalkloos is
en waarvan tevens de som van de kalkloze lagen tussen 30 en 80 cm
diepte groter is dan 20 cm.

3 Profielen, waarvan de laag tot 30 cm diepte na mengen kalkarm is
en waarvan tevens de som van de kalkloze lagen tussen 30 en 80 cm
diepte groter is dan 30 cm.

B. Alle overige profielen.

In de legenda zijn de bovenstaande drie kalkverlopen steeds zodanig ge-
combineerd, dat er twee kalkverloop-klassen ontstaan. Deze zijn echter
verschillend voor verschillende hoofdklassen van de legenda. Bovendien
heeft dit geleid tot een differentiatie in de benaming van de kalkverloop-
klassen in de legenda.
Bij de zeekleigronden (M) is getracht de geheel kalkrijke of slechts opper-
vlakkig ontkalkte gronden die de meerderheid van de zeekleipolders vor-
men, bijeen te houden en deze te scheiden van de minder kalkrijke gron-
den. Daarom is de tweedeling hier als volgt gemaakt en benoemd:
Kalkrijke zeekleigronden hebben kalkverloop A of A + B; gecodeerd

als A*.
Kalkarme zeekleigronden hebben kalkverloop B, B + C of C; geco-

deerd als C*.
In woorden uitgedrukt wil dit zeggen dat de kaartvlakken met de kalk-
code A geheel uit kalkverloop A bestaan, of uit een zodanige combinatie
van de kalkverlopen A en B dat de gronden met kalkverloop A meer dan
30% van de oppervlakte van het kaartvlak innemen. In dat geval moet
bovendien de rest van het kaartvlak kalkverloop B hebben. Kaartvlakken
met de kalkcode C kunnen geheel bestaan uit gronden met kalkverloop
C of B of uit een combinatie van beide.
Bij de zandgronden (Z) is de benadering juist andersom. Een zeer groot
gedeelte van het Nederlandse zandgebied bestaat uit zanden die tot grote
diepte kalkloos zijn. Hier is dus getracht de kalkloze groep zo zuiver
mogelijk te houden. Daarom is de tweedeling naar het kalkverloop anders,
terwijl ook de benaming verschilt:
Kalkhoudende (silt- en) zandgronden hebben kalkverloop A, A + B, B
of A + B -f- C, gecodeerd als A*.
Kalkloze zandgronden hebben kalkverloop B + C of C.
Dit betekent dus dat bij de kalkloze zandgronden het kalkverloop C
overheerst. Bij de kalkhoudende (silt- en) zandgronden kunnen de gron-
den van een kaartvlak alle kalkverloop A of B hebben of bestaan uit een
combinatie van A en B. Het kalkverloop C is hier eveneens toegelaten tot
minder dan 70% van de oppervlakte van het kaartvlak, mits in het be-
trokken vlak tevens de kalkverlopen A en B voorkomen. Op dit kaartblad
zijn de meeste zandgronden echter geheel kalkrijk (kalkverloop A).

5.4 Indeling naar het gehalte aan organische stof
Deze indeling berust op de gewichtspercentages organische stof en lutum
(afb. 19), beide uitgedrukt op de bij 105° C gedroogde en over een 2 mm
zeef gezeefde grond (kortweg: in gewichtsprocenten op de grond). Uit de
afbeelding blijkt dat zwaardere gronden een hoger humusgehalte moeten
hebben om in dezelfde klasse te vallen als lichtere gronden. Dit is te velde
empirisch gebleken bij het schatten van het humusgehalte (zie ook Ben-
nema en Van der Woerdt, in Hooghoudt, 1961).
De klassen die samenvattend mineraal worden genoemd (minder dan

* De code van de kalkverloop-klasse vormt steeds de achterste letter van het
symbool, een eventueel voorkomende cursieve lettertoevoeging niet meegerekend.
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15% organische stof bij 0% lutum tot 30% bij 70% lutum 'op de
grond'*) worden naar de samenstelling van het minerale deel (in °/o op
de minerale delen!) ingedeeld naar het lutumgehalte (zie 5.1.1). De beide
volgende klassen (C en B) worden in tweeën gedeeld, naar gelang er
minder (venig zand, Cl en zandig veen, BI) of meer (venige klei, C2 en
kleiig veen, B2) dan 8% lutum op de minerale delen voorkomt.
De klassen A, B en C worden samenvattend moerig genoemd (moerige
bovengrond, moerige tussenlaag, e.d.).

100%org.stof

°A>lutumfractie
("yov.d.grond)

(n.b. Langs lijnen naar de tophoekiin °/o v.d. min. delen)

100%
lutumfractie (<2u)

Ajb. 19 Indeling en benaming naar het gehalte aan organische stof in gewichts-
procenten 'op de grond'
A Veen1

BI Zandig veen2

62 Kleiig veen2

Cl Venig zand1

C2 Venige klei2

moerig

D Humusrijk
E Zeer Immens
F Matig Immens
C Matig humusarm
H Zeer humusarm
l Uiterst humusarm

mineraal3

geen indeling naar textuur
geen verdere indeling naar textuur
textuurindeling volgens afb. 16—18

5.5 Het bodemprofiel en zijn horizonten
De lagen die men in een doorsnede van de bodem — het bodemproliel
— kan waarnemen, kunnen in vele opzichten van elkaar verschillen, bij-
voorbeeld in hun gehalte aan humus, ijzer, lutum, of door vastheid, struc-
tuur, kleur, enz. Lagen die zijn ontstaan door bodemvorming, worden
gewoonlijk 'horizonten' genoemd.
Om de verschillende bodems op uniforme wijze te beschrijven, duidt men
de min of meer overeenkomstige bodemhorizonten met vaste letter- en
cijfercombinaties aan. De hoofdhorizonten worden aangegeven met de

* Dat is dus 100% lutum op de minerale delen.
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letters A, B, C en D. Zij worden door toevoegingen van cijfer(s) of let-
ter(s) nog nader onderverdeeld. Bij de beschrijving van de profielopbouw
van de verschillende kaarteenheden (zie hoofdstuk 7) zijn de volgende
horizontbenamingen gebruikt (afb. 20). .<,.

Ap ( bouwvoor)

C l g

C2G

Afb.

D (veen)

grondwater

20 Enkele opeenvolgingen van bodemhorizonten met hun aanduidingen

Hoofdhorizont A: De bovenste lagen van ieder bodemprofiel, waarin verse
organische stof wordt omgezet tot humus en waaruit eventueel gemakke-
lijk oplosbare componenten kunnen uitspoelen. Deze hoofdhorizont wordt
onderverdeeld in:
Al: Bovenste, donker gekleurde horizont met een relatief hoog gehalte

aan organische stof, intensief gemengd met minerale bestanddelen;
maximale biologische activiteit.

AC: Overgang van A naar C met evenveel A- als C-kenmerken.
Hoofdhorizont C: Niet of slechts weinig veranderd moedermateriaal. In
soortgelijk materiaal heeft de ontwikkeling van de bovenliggende hori-
zont(en) plaatsgevonden.
Cl: ontkalkt moedermateriaal
C2: kalkrijk moedermateriaal.
Hoofdhorizont D: Van het moedermateriaal afwijkende laag, bijvoorbeeld
een veenlaag in een kleiprofiel.

Speciale horizontbenamingen en lettertoevoegingen
Ap : Bouwvoor of verwerkte laag die dieper reikt dan de oorspronke-

lijke A l -horizont.
. . g : Duidelijke roest- en/of reductieverschijiiselen (bijvoorbeeld Apg,

Cg).
. . G: Vrijwel geheel gereduceerde laag, gekenmerkt door grijze tot blauw-

grijze kleuren en aanwezigheid van ferro-verbindingen, waarnaast
nog roest voorkomt; er zijn nog kenmerken van de betreffende
horizont aanwezig (bijvoorbeeld C2G).
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6 Verklaring van de codering en de
nomenclatuur

6.1 De codering van de zuivere kaarteenheden
In ieder kaartvlak is de kaarteenheid aangeduid door een code, bestaande
uit een combinatie van hoofdletter(s), kleine letter(s) en cijfers. Deze
vorm heeft als voordeel dat de gebruiker van de kaart onmiddellijk een
inzicht krijgt in de belangrijkste kenmerken van de bodemgesteldheid,
ledere letter en elk cijfer heeft namelijk in zijn eigen positie een bepaalde,
vaste betekenis. Het nadeel dat men de opzet van de legenda moet door-
zien om een eenheid snel in de legenda te kunnen naslaan, is zoveel mo-
gelijk ondervangen door het opnemen van een alfabetische lijst van ge-
bruikte codes in bijlage 3 waarbij wordt verwezen naar de bladzijde
waarop de eenheid wordt besproken.
Het centrale punt van de code wordt steeds gevormd door de eerste
hoofdletter, in enkele gevallen door een combinatie van twee, naast elkaar
staande hoofdletters. Deze geeft (geven) aan tot welke hoofdklasse van
de legenda het kaartvlak behoort. Zo zijn de op dit kaartblad voor-
komende hoofdklassen als volgt gecodeerd:
(Silt- en) Zandgronden : Z (Zand)
Niet-gerijpte minerale gronden (zeeklei): MO (Marien, Ongerijpt)
Zeekleigronden (gerijpt) : M (Marien)
De verdere codering loopt voor de verschillende hoofdklassen uiteen.
Men zie voor de betekenis van de gebruikte terminologie hoofdstuk 3
en 5.

•6.1.1 Codering bij de kalkhoudende (silt- en) zandgronden, Z....A
a De kleine letter achter de hoofdletter Z zegt iets over de aan- of

afwezigheid van bepaalde hydromorfe kenmerken.
n (= nat): met hydromorfe kenmerken, nl. geen ijzerhuidjes om de
zandkorrels

b Het eerste cijfer is een indeling naar de mediaan van de zandfractie
(M50).
L: uiterst fijn zand (M50 < 105 mu)
4.: zeer fijn zand (M50 tussen 105 en 150 mu)

c Het tweede cijfer is een indeling naar het leemgehalte (percentage
< 50 mu).
.0: geen indeling
.3: leemarm*, zwak lemig of sterk lemig zand (minder dan 32,5%

leem)
d De hoofdletter A achter de cijfers geeft de kalkverloop-klasse aan.

A: kalkhoudend; kalkverlopen A, A+B, B, A + B + C

* Deze textuurklasse komt op dit kaartblad niet voor.
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Voorbeeld: ZnlSA is een zandgrond (Z) met hydromorfe kenmerken
(n), bestaand uit uiterst fijn (1), zwak of sterk lemig (3) zand, kalk-
houdend (A).

6.1.2 Codering bij de niet-gerijpte minerale gronden, MO
a De kleine letter achter de hoofdletters MO zegt iets over de mate van

rijping.
b (= bijna gerijpt): matig stevig of matig slap
o (= ongerijpt) : slap of zeer slap

b Het eerste cijfer is een indeling naar de 'bouwvoorzwaarte'.
0.: geen indeling
L: lichte zavel (8-17,5% lutum)
7.: zware zavel of klei (meer dan 17,5% lutum)

c Het tweede cijfer is een indeling naar het profielverloop.
.2: op zand binnen 80 cm
.5: geen zand binnen 80 cm

Voorbeeld: MOb72 is een niet-gerijpte zeekleigrond (MO) die matig
stevig of matig slap is (b), met een 'bouwvoor' van zware zavel of klei (7)
en zand binnen 80 cm (2).

6.1.3 Codering bij de zeekleigronden (gerijpt), M
a De kleine letter vóór de hoofdletter M geeft aan:

geen letter : geen minerale eerdlaag; aard van de klei 'normaal'
g (= knippig) : geen minerale eerdlaag; aard van de klei 'knippig'
p (= prominent): met minerale eerdlaag; geen indeling naar de aard

van de klei
b De kleine letter achter de hoofdletter M zegt iets over de aan- of

afwezigheid van bepaalde hydromorfe kenmerken.
n (= nat) : met hydromorfe kenmerken, o.a. roest- en reduc-

tievlekken binnen 50 cm beginnend, of totale
reductie beginnend binnen 80 cm

o (= ongerijpt) : niet-gerijpte minerale ondergrond, beginnend bin-
nen 80 cm

Opmerking: Kortheidshalve is de n bij knippige zeekleigronden (gM. . .)
weggelaten, omdat hier steeds hydromorfe kenmerken aanwezig zijn.
c Het eerste cijfer is een indeling naar de bouwvoorzwaarte.

L: lichte zavel (8-17,5% lutum)
2.: zware zavel (17,5-25% lutum)
3.: lichte klei (25-35% lutum)
4.: zware klei (meer dan 35% lutum)
5.: zavel (8-25% lutum)
6.: zavel en lichte klei (8-35% lutum)
8.: klei (meer dan 25% lutum)

d Het tweede cijfer is een indeling naar het profielverloop.
.0: geen indeling
.1: profielverloop l
.2: profielverloop 2
.5: profielverloop 5
.6: profielverlopen 3, 3 + 4, 4
.8: profielverlopen 4, 4 + 3

e De hoofdletter achter de cijfers geeft de kalkverloop-klasse aan.
A: kalkrijk; kalkverlopen A, A + B
C: kalkarm; kalkverlopen B, B + C, C

Opmerking: Wanneer de hoofdletter achter de cijfers ontbreekt, is geen
indeling naar kalkverloopklassen gemaakt, behalve bij de knippige gron-
den (gM . . .), die per defintie kalkarm zijn.
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Voorbeeld: gM88 is een knippige (g) zeekleigrond (M) met een bouw-
voor van klei (8) en met een niet-kalkrijke, zware tussenlaag of onder-
grond (prof iel verloop 4, 4 + 3 (= 8)).
Mnl5A is een zeekleigrond (M) met hydromorfe kenmerken (n), met
een bouwvoor van lichte zavel (1) en een homogeen, aflopend of op-
lopend profiel (profielverloop 5); kalkrijk (A).

6.1.4 Codering van de toevoegingen
De toevoegingen met een lettercode zijn steeds aangegeven met een
cursieve letter. Deze is vóór de overige codetekens geplaatst, indien de
toevoeging betrekking heeft op de bovengrond. In de overige gevallen
is de cursieve letter achter de normale code gevoegd.
Wanneer een toevoeging niet het gehele kaartvlak beslaat, maar zodanig
verspreid over ten minste 30% van de oppervlakte voorkomt dat de
afzonderlijke vlakken niet meer nauwkeurig kunnen worden weergege-
ven, is de codeletter van de toevoeging tussen haakjes geplaatst.

6.1.5 Codering van de grondwatertrappen
Deze is in blauw aangegeven in de romeinse cijfers I tot en met VII
(zie 4.4.1). Complexen van grondwatertrappen zijn aangeduid door een
combinatie van codes, bijvoorbeeld III/V.

6.1.6 Codering van de samengestelde kaarteenheden
De codering van deze kaarteenheden geschiedt door combinatie van de
codes van de samenstellende delen in de volgorde, waarin deze in de
legenda voorkomen. De volgorde zegt dus niets over de relatieve be-
langrijkheid.
Wanneer geen misverstand kan ontstaan over de betekenis, is de code
van de samengestelde kaarteenheden zoveel mogelijk samengetrokken.
Enkele voorbeelden mogen dit verduidelijken. De code &Znl3/40A geeft
een associatie van de zuivere eenheden /cZn!3A en &Zn40A aan; de
associatie van MolOA en Mo20A wordt gecodeerd als Mol0/20A; even-
zo Mn82A en Mn35A wordt Mn82/35A (Mn82A gaat in de code
voorop, omdat deze eenheid in de legenda voor Mn35A staat), enz.

6.2 De nomenclatuur van de kaarteenheden
Hoewel voor het lezen en begrijpen van een bodemkaart een onder-
' scheiding van de verschillende kaarteenheden door middel van de code-
ring of een nummer feitelijk voldoende is, bestaat er toch een zekere
behoefte aan namen voor de verschillende begrippen. Deze worden im-
mers op den duur geladen met een bepaalde gedachtenassociatie. Boven-
dien wordt het onthouden van het begrip vergemakkelijkt, indien de naam
bepaalde suggesties oproept die met de betekenis ervan samenhangen.
Men kan bij de keuze van de nomenclatuur uitgaan van bestaande, gelei-
delijk gegroeide benamingen. Deze hebben echter dikwijls het bezwaar
dat de inhoud van het begrip in de loop der tijden aan wijziging onder-
hevig is. Daarom is bij de ontwikkeling van het Nederlandse systeem voor
bodemclassificatie gekozen voor een geheel nieuwe terminologie. De le-
genda voor de l : 50 000-kaart die op dit systeem voortbouwt, heeft deze
termen overgenomen voor de hogere niveaus van de indeling.
De namen zijn gedeeltelijk ontleend aan de bestaande terminologie, voor
zover daardoor geen begripsverwarring werd veroorzaakt. Deze termen
zijn echter thans nader gedefinieerd. Dit is bijvoorbeeld het geval met
termen als veengrond (meer dan 40 cm moerig materiaal binnen 80 cm),
zandgronden (meer dan 40 cm zand binnen 80 cm), zeekleigronden (meer
dan 40 cm zeeklei binnen 80 cm), enz. In een aantal gevallen zijn Middel-
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nederlandse woorden (bijv. eerdgronden) of kunsttermen (bijv. vaaggron-
den voor gronden met weinig of geen bodemvorming) gebruikt.
De 'hoofdroepnamen' van de kaarteenheden (zie ook tabel 7, blz. 54) die
in vrijwel alle gevallen overeenkomen met het subgroepniveau van de
bodemclassificatie, bestaan uit de kernwoorden of woordstammen van
Nederlandse plaats- en perceelsnamen. De gekozen namen komen vaak
voor in het gebied, waar ook de betreffende gronden worden aangetroffen.
Bovendien zijn zij bij voorkeur zo gekozen dat de betekenis van de naam
verband houdt met de 'soort' eenheid die er door wordt aangeduid. Daar-
om zijn vooral namen gebruikt die betrekking hebben op de ligging, het
ontstaan, het bodemgebruik of de ontginningsgeschiedenis van de betrok-
ken gronden.
De overige kenmerken en eigenschappen van de gronden die de verschil-
lende kaarteenheden onderling scheiden, worden omschreven in de be-
staande, gestandaardiseerde terminologie van de Stichting voor Bodem-
kartering (zie hoofdstuk 5). Dit geldt o.a. voor de terminologie van de
verschillende textuurklassen van zand, leem en klei, gebruikt voor de
indeling naar bouwvoorzwaarte, en voor de namen van de humusklassen.
Ook voor de koolzure-kalkklassen is een dergelijke terminologie ontwor-
pen. Een nomenclatuur voor de zgn. profielverlopen in de kleigronden is
achterwege gebleven, omdat deze te uitvoerig zou moeten worden. Hier-
voor is, ook bij de benaming van de verschillende kaarteenheden, een
doorlopende nummering van l tot en met 5 gehandhaafd.

6.2.1 Verklaring van de gebruikte namen in alfabetische volgorde
Drecht (in drechtvaaggronden) Een waternaam die uitsluitend gekozen is,
omdat in de omgeving van o.a. Papendrecht deze klei-op-veengronden
veel voorkomen.
Eerd (o.a. in eerdgronden, minerale eerdlaag) Een oude spelling en ge-
westelijke uitspraak van aarde, gekozen voor het benoemen van een don-
ker gekleurde, goed veraarde bovengrond. Een van de betekenissen is
teelaarde.
Gors (in gorsvaaggronden) Afgeleid van gras, gebruikt als benaming voor
begroeide buitendijkse gronden in Zuid-Holland en Noordbrabant. De
naam is gekozen voor de wat minder slappe gronden binnen de niet-
gerijpte minerale gronden.
Hydro- (o.a. in hydromorfe kenmerken) Afgeleid van het Griekse woord
hydoor (= water). Gebruikt als voorvoegsel om aan te geven, dat be-
paalde kenmerken, ontstaan onder sterke invloed van (grond)water, aan-
wezig zijn of om gronden te benoemen, waarin de bodemvorming sterk
is beïnvloed door de aanwezigheid van (veel) water.
Knippig (in knippige poldervaaggronden) Afgeleid van het Friese woord
knip (Gronings knik) voor slechte grond. Bij de legenda gebruikt voor
gronden met bepaalde afwijkende eigenschappen (zie 3.7).
Lied (in liedeerdgronden) Waterloop; dialectisch voor lede (> leiden).
Dit toponiem is gebruikt om klei-op-veengronden met een donkere boven-
grond (minerale eerdlaag) te benoemen.
Moerig (o.a. organische-stojklasse) Vgl. moeren = uitvenen. Term ge-
bruikt om de organische-stofklassen veen + venig (zie 5.4) samen te
kunnen benoemen.
Nes (in nesvaaggronden) Vooruitstekende landpunt in een rivier of zee-
arm. Het aan drie zijden door water omgeven zijn geeft de suggestie van
vertraagde rijping bij deze gronden met een niet-gerijpte ondergrond.
Polder (in poldervaaggronden) In verreweg de meeste polders komen
gronden voor die tot deze kaarteenheid behoren.
Silt (o.a. in silt- en zandgronden) Waarschijnlijk uit het Noors. Interna-
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tionaal gebruikelijke term voor de fractie 2-50 mu.
Slik (in slikvaaggronden) In Zeeland laag onbegroeid buitendijks land.
Gebruikt voor de benaming van de slapste niet-gerijpte minerale gronden.
Vaag (o.a. in vaaggronden) Gebruikt in de betekenis van onbepaald, on-
duidelijk. Daarom toegepast op gronden met de minst duidelijke bodem-
vorming.
Vlak (in vlakvaaggronden) Ontleend aan vlak (flake, vlake, vlaak): zand-
plaat. De zandgronden al dan niet met kleidek (plaatgronden) uit de
jonge polders behoren tot deze kaarteenheid.
Zandgronden en zeekleigronden Deze termen worden gebruikt in de zin
van de gegeven definities (zie hoofdstuk 5 en 7).
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7 Beschrijving van de kaarteenheden

7.1 Inleiding
De eenheden die op de bodemkaart met verschillende symbolen zijn aan-
gegeven, worden hierna besproken in de volgorde, waarin zij in de
legenda naast de kaart voorkomen. De beschrijvingen vermelden telkens
de criteria van de indeling. De globale aanduiding van de indelingscriteria
die in de legenda is gegeven, wordt hieronder nader gepreciseerd. Daarna
volgt meestal een beschrijving van een representatief profiel van de kaart-
eenheid. De analyseresultaten van een aantal beschreven profielen zijn
vermeld in bijlage l die achter in dit rapport is opgenomen.
Zo nodig worden regionale verschillen binnen dezelfde eenheid nader
toegelicht en de verbreiding daarvan aangegeven. De verschillende toe-
voegingen en grondwatertrappen die binnen de eenheid worden aange-
troffen, worden eveneens besproken.
Om het opzoeken van een bepaalde eenheid uit de legenda te vergemak-
kelijken, is in bijlage 3 een alfabetische lijst van de op de kaart voorko-

Tabel 7 Indeling en hoofdroepnamen van de kaarteenheden en hun verband met
de bodemclassificatie

LEGENDA-EENHEDËN

hoofdklasse*

kalkhoudende
silt- en
zandgronden

niet-gerijpte
minerale gron-
den (zeeklei)

zeekleigronden

hoofdroepnaam kaarteenheid
{voorbeelden
van codering)

vaaggronden hydrozand- vlakvaaggronden
vaaggronden

o.a. Zn40A

vaaggronden initiale gorsvaaggronden o.a. MOblS
vaaggronden slikvaaggronden o.a. MOoOZ

eerdgronden hydroklei- liedeerdgronden pM51
eerdgronden drechtvaaggronden o.a. M61C

vaaggronden hydroklei- nesvaaggronden o.a. Mo20A
vaaggronden poldervaaggronden o.a. Mn25A

orde* suborde en subgroep*
groep*

BODEMCLASSJFICATIE-EENHEDEN

* De onder deze hoofden niet genoemde categorieën van de legenda en de bodem-
classificatie komen op dit kaartblad niet voor.
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mende symbolen opgenomen. Daarin wordt verwezen naar de bladzijde
van dit hoofdstuk, waarop de betrokken kaarteenheid is beschreven.
Allereerst worden de zgn. zuivere kaarteenheden behandeld. De als zo-
danig aangegeven vlakken bestaan voor ten minste 70% uit de aangegeven
eenheden. In 7.3 volgen de samengestelde kaarteenheden, in 7.4 de toe-
voegingen en in 7.5 de overige onderscheidingen.

7.2 Zuivere kaarteenheden

7.2.1 Kalkhoudende (silt- en) zandgronden, Z . . . . A*
Van deze hoofdklasse komen op dit kaartblad slechts zandgronden voor,
dwz. minerale gronden die binnen 80 cm voor minstens de helft van de
dikte bestaan uit zand; dit is materiaal met minder dan 8°/o lutum
(< 2 micron) en minder dan 50% leem « 50 micron). Zij bevatten
steeds binnen 30 cm enige procenten koolzure kalk.
Alle zandgronden van dit kaartblad behoren tot de orde van de vaag-
gronden (tabel 7). Dit houdt in dat deze gronden geen minerale eerdlaag
hebben. De bovengrond (Al of Ap) is derhalve niet bijzonder donker
van kleur. In bouwland is het humusgehalte ervan zelden hoger dan 3,5%.
Bovendien hebben alle hier voorkomende gronden van deze hoofdklasse
hydromorfe kenmerken. Dit blijkt uit het ontbreken van ijzerhuidjes om
de zandkorrels direct onder de Al. Tevens vertonen de profielen vaak
roestvlekken en gebleekte vlekken binnen 50 cm. Als gevolg van kunst-
matige af- en ontwatering hebben deze gronden evenwel thans veelvuldig
diepe grondwaterstanden (Gt VI).
De som van bovengenoemde kenmerken, te weten de zwakke ontwikkeling
van de Al, het voorkomen van zand binnen 40 cm (veel gronden van
deze klasse hebben nl. een dun kleidek) en de afwezigheid van ijzerhuid-
jes om de zandkorrels, leidt tot een classificatie van deze gronden in de
vlakvaaggronden. Het zijn in het algemeen bedijkte zandplaten zonder of
met een dun kleidek. Het voorkomen van een kleidek (dunner dan 40
cm) is door de toevoeging k aangegeven.
De onderverdeling van deze vlakvaaggronden berust op de mediaan van
de zandfractie, de lemigheid en het lutumgehalte.

Znl3A Kalkhoudende vlakvaaggronden; kleiarm, zwak en sterk lemig,
uiterst fijn zand

Deze gronden hebben steeds binnen 40 cm kleiarm zand (minder dan 5%
lutum) met een mediaan van de zandfractie (M50) die kleiner is dan
105 mu. Het leemgehalte (deeltjes < 50 mu) kan liggen tussen 10 en
32,5%; meestal bedraagt het ca. 15 a 20%.
Deze kaarteenheid wordt slechts gevonden in één vlakje op Overflakkee
nabij Stellendam, en wel met grondwatertrap V.
Op Tiengemeten komen enige kaartvlakken voor met samengestelde
kaarteenheden, waarvan een der componenten bestaat uit de eenheid
A:Znl3A.

Zn40A Kalkhoudende vlakvaaggronden; zeer fijn zand
Een deel van deze gronden bestaat geheel uit zand dat wat grover is dan
dat van de voorgaande kaarteenheid. De M50 ligt hier tussen 105 en
150 mu. Het zand is in de bovengrond kleiig (5-8% lutum) en gaat ge-
leidelijk over in kleiarm zand (minder dan 5% lutum), waarin enkele
slibbandjes kunnen voorkomen.
De gronden van deze eenheid hebben een humusarme tot matig humeuze

* Symbool op de bodemkaart.
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Afb. 21 Profiel van een kalkhoudende vlakvaaggrond met kleidek, kaarteenheid

O—23 cm grijsbruine, matig humusarme, kalkrijke, zeer lichte zovel
23—40 cm grijsbruin, uiterst humusarm, kalkrijk, kleiig, zeer fijn zand

met roestbandjes; sterk gelaagd
*>40 cm grijs, uiterst humusarm, kalkrijk, kleiarm zeer fijn zand met

roestvlekken en schelpen; zwak gelaagd

Ap
C2gl

C2g2

bouwvoor. De graslandpercelen hebben een humeuze Al, die echter
steeds dunner is dan 15 cm. De bovengrond bevat veelal weinig koolzure
kalk, maar met de diepte neemt het kalkgehalte vrij snel toe tot 5 a 10%.
Een belangrijke oppervlakte van deze eenheid ligt in de Sirjanslandsche
Polder op Duiveland. De gronden zijn hier bij de herverkaveling op grote
schaal geëgaliseerd ( < - < > - ) , waardoor op vele plaatsen de profielen
verwerkt zijn.
Behalve geheel uit zand bestaande profielen, komen er ook gronden van
deze eenheid met een dun kleidek (minder dan 40 cm lutumrijk mate-
riaal) voor. Deze zijn aangegeven als AZn40A (bijlage l, analyse 4). Het
dek is kalkrijk en bestaat uit zavel (8-25% lutum). De overgang van het
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dek naar de zandondergrond is vaak scherp, wat ongunstig is voor de be-
worteling (afb. 21).
Gronden met een dun kleidek worden aangetroffen op Tiengemeten (in
associatie met £Znl3A), in enkele gebieden op St. Philipsland en in
westelijk Noordbrabant.
De grondwatertrappen zijn II, III, IV, V en VI, waarvan VI het meeste
voorkomt.

7.2.2 Niet-gerijpte minerale gronden (zeeklei), MO . . . . *
Deze hoofdklasse omvat alle minerale 'gronden', waarvan het profiel het
proces van rijping nog niet of slechts voor een deel heeft doorgemaakt.
Het zijn derhalve slappe gronden met een min of meer stevige boven-
grond. Het gerijpte deel van het profiel mag echter niet dikker zijn dan
20 cm.
De mate van fysische rijping vormt het voornaamste criterium voor de
verdere onderverdeling van deze hoofdklasse. Deze onderverdeling is om-
schreven met behulp van de in het veld redelijk goed vast te stellen con-
sistentie.
De gronden die binnen 20 cm half of bijna gerijpt zijn, vormen de gors-
vaaggronden. Komt binnen 20 cm bijna ongerijpt of geheel ongerijpt
materiaal voor, dan zijn slikvaaggronden onderscheiden. In beide klassen
is de zanddiepte een belangrijk indelingscriterium. De gors- en slikvaag-
gronden op zand binnen 80 cm (MObl2 en 72, MOo02) zullen na rij-
ping overgaan in kleigronden met profielverloop 2 (bijvoorbeeld Mnl2A)
of zelfs in zandgronden met een kleidek (bijvoorbeeld &Zn40A). Bij het
rijpingsproces treedt immers een vrij sterke volumevermindering (inklin-
king) op, die toeneemt naarmate het lutumgehalte hoger is (Zonneveld,
1960).
De hoofdklasse omvat de buitendijkse gronden in en langs de zeearmen.
Het afzettingsmilieu is in het algemeen zout, behalve langs het Haring-
vliet dat een belangrijk lager zoutgehalte heeft dan de andere zeearmen.
Het rhilieuverschil heeft een belangrijke invloed op de vegetatie. Langs
het Haringvliet liggen voornamelijk met riet begroeide aanwassen (riet-
gorzen). Op de op- en aanwassen van het zoute gebied is de begroeiing
geheel anders. De laagst gelegen delen (slikken) liggen omstreeks gemid-
deld laag water of iets daarboven en zijn niet of zeer spaarzaam begroeid.
Zij zijn niet gekarteerd. Op iets hoger niveau (afb. 22) domineert het
slijkgras (Spartina townsendü). Nog hoger neemt het aandeel van de Spar-
tina in de begroeiing af en gaan o.a. zeeaster (Aster tripolium), schorre-
kruid (Sueda maritima) en kweldergrassen (o.a. Puccinellia spp.) over-
heersen.
In samenhang met de verschillen in vegetatie en vegetatieve groei zijn in
het brakke gebied de gehalten aan organische stof in de bovengrond veelal
hoger dan in het zoute gebied (vgl. bijlage l, analyse 3a en 3b, Tiengeme-
ten en Zuidland, ten opzichte van analyse 2, Slikken van de Heene).
Het koolzure-kalkgehalte van deze gronden kan zeer verschillend zijn,
afhankelijk van het kalkgehalte van het verse slib, de opslibbingssnelheid
en de produktie van organische stof (dichtheid van begroeiing). Het kalk-
gehalte van de Blanke Slikken langs Tiengemeten en een deel van de
aanwassen aan de noordzijde van Tholen is laag (zie bijlage l, analyse 3a).
De aanwassen in het brakke gebied (Haringvliet) zijn minder sterk door
kreken versneden dan die in het zoute gebied. Samenhangend hiermede
zijn de hoogteverschillen op korte afstand in het zoute gebied groter en
komen grotere verschillen in rijping van de bovengrond voor.

* Symbool op de bodemkaart.
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Ajb. 22 Vele kreken doorsnijden de buitendijkse gronden. Slikvaaggrond met een
begroeiing van Spartina townsendii

In deze kaarteenheden is wegens de min of meer regelmatige overspoeling
met zeewater geen grondwatertrap vermeld.

MOb. . . . GORSVAAGGRONDEN

Deze gronden hebben een vrij stevige bovengrond. Daaronder is het mate-
riaal tot dieper dan 20 cm ten minste half gerijpt, dwz. het is matig
stevig tot matig slap en loopt bij knijpen vrij goed tussen de vingers door.
De verdere onderverdeling berust op het al dan niet voorkomen van zand
ondiep in het profiel en de zwaarte (textuur) van de bovengrond.
De gorsvaaggronden vormen de wat hogere delen van de buitendijkse
gronden die meestal tegen de dijken aanliggen. Bij aanwassen van vol-
doende breedte bestaat het langs de dijk gelegen gedeelte overwegend uit
profielen zonder zand binnen 80 cm (kaarteenheden MOb 15 en MOb75),
terwijl de gronden met zand binnen 80 cm meer naar het open water toe
liggen (MObl2 en MOb72). Naarmate de afstand tot de dijk toeneemt,
neemt de dikte van de lutumrijke bovenlaag af. Tegelijkertijd wordt ook
het lutumgehalte van de bovengrond in dezelfde richting lager. De zwaar-
ste afzettingen liggen dus langs de dijken.

MOb 12 Gorsvaaggronden; lichte zavel op zand ondieper dan 80 cm*
MOb72 Gorsvaaggronden; zware zavel en klei op zand ondieper dan

80 cm*
Deze gronden zijn binnen 20 cm half of bijna gerijpt. Binnen 80 cm wordt
zand aangetroffen dat in de meeste gevallen zeer fijn (M50 tussen 105 en
150 mu) is. De profielen zijn in het oosten van het gebied in het algemeen
wat fijnzandiger dan in het westen. De zandlaag loopt in het algemeen
door tot dieper dan 1,20 m. Gelaagde profielen zijn alleen tot deze beide
eenheden gerekend, indien de som van de zandlagen binnen 80 cm dik-
ker is dan 20 cm.
De bovengrond van MObl2 bestaat uit lichte zavel (8-17,5% lutum), die
van MOb72 is zwaarder en bestaat uit zware zavel tot klei (meer dan

* Beide eenheden hebben op de bodemkaart dezelfde kleur.

58



17,5% lutum). In het algemeen kan worden gezegd dat het lutumgehalte
binnen de kaartvlakken toeneemt naarmate de afstand tot de dijk kleiner
wordt.
Het humusgehalte is sterk afhankelijk van het milieu en de aard van de
begroeiing. Ook het kalkgehalte kan van plaats tot plaats verschillen. Het
merendeel van de kaartvlakken is echter kalkrijk.

MOblS Gorsvaaggronden; lichte zovel, geen zand ondieper dan 80 cm*
MOb75 Gorsvaaggronden; zware zavel en klei, geen zand ondieper

dan 80 cm*
N.B. Volgens de legenda op de bodemkaart heeft MOb75 zand binnen
80 cm. Dit moet zijn: geen zand binnen 80 cm.
De bovengrond van deze eenheden wordt gevormd door bijna of half ge-
rijpt materiaal dat bij MOblS uit lichte zavel (8-17,5% lutum) en bij
MOb75 uit zware zavel tot klei (meer dan 17,5% lutum) bestaat (bijlage
l, analyse 1).
Waar de eenheden grenzen aan gronden met zand binnen 80 cm (MOo02,
MObl2 en MOb72) komt meestal zand tussen 80. en 120 cm voor of
er zijn zandlaagjes (dunner dan 20 cm) in het profiel aanwezig.

MOo. . . . SLIKVAAGGRONDEN
De lage, reeds begroeide gedeelten van op- en aanwassen zijn op geringe
diepte zeer slap. Als gevolg van de sterke vervlechting van wortels in de
bovengrond zijn zij echter redelijk begaanbaar.
Zij worden onderverdeeld naar de diepte, waarop zand in het profiel
wordt aangetroffen. Er is afgezien van een indeling naar de zwaarte van
de bovengrond, omdat het schatten daarvan, in verband met het hoge
watergehalte, weinig betrouwbaar is gebleken.
Voor het humus- en kalkgehalte zij verwezen naar hetgeen daarover op
blz. 46 is opgemerkt.

MOo02 Slikvaaggronden op zand ondieper dan 80 cm
Het lutumrijke deel van het profiel is bijna of geheel ongerijpt en dus
(zeer) slap. Op geringe diepte, doch binnen 80 cm wordt zand aangetrof-
fen dat in het Zuidhollandse gedeelte meestal uiterst fijn (M50 tussen 50
en 105 mu) en elders zeer fijn (M50 tussen 105 en 150 mu) is.
Deze eenheid komt voor in enkele opwassen en vormt van vele aanwas-
sen de laagste, naar het water gekeerde zijde.

MOoOS Slikvaaggronden geen zand ondieper dan 80 cm
Bij deze gronden bestaat het profiel tot ten minste 80 cm uit (zeer) slap,
bijna of geheel ongerijpt, lutumrijk materiaal. De rietgorzen langs het
Haringvliet zijn zwaar; lutumgehalten van ca. 35% komen veel voor.
De andere aanwassen zijn in het algemeen wat lichter.

7.2.3 Zeekleigronden, M **
De gerijpte kleigronden — ten hoogste met een niet-gerijpte ondergrond
— zijn afgezet in een zout of brak milieu onder invloed van de getijde-
beweging. Zij zijn tot de zeekleigronden gerekend (zie ook 3.2).
Zoals in tabel 7 is aangegeven, worden de zeekleigronden allereerst on-
derverdeeld in eerdgronden en vaaggronden. De eerdgronden worden ge-
kenmerkt door een donker gekleurde bovengrond van ten minste 15 cm
dikte, de minerale eerdlaag (zie 3.5). Bij de vaaggronden ontbreekt de
minerale eerdlaag.
* Beide eenheden hebben op de bodemkaart dezelfde kleur.
** Symbool op de bodemkaart.
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EERDGRONDEN
pM51 Liedeerdgronden; zavel, profielverloop l
Deze gronden hebben een kleilaag van ten minste 40 cm dikte die binnen
80 cm overgaat in veen of venige klei. De bovenste 15 a 30 cm zijn
donker gekleurd en humeus (minerale eerdlaag) en bestaan uit zavel
(8-25% lutum).
Er komt slechts één kaartvlak voor in een voormalige kreekbedding in
de Polder Oude Korendijk. Dit vlak heeft grondwatertrap II. Het is nat
grasland.

VAAGGRONDEN
Deze gronden missen de minerale eerdlaag. Zij hebben in het algemeen
een weinig donker gekleurde, humusarme bouwvoor. Zij worden onder-
verdeeld naar het voorkomen van moerig materiaal, beginnend tussen
40 en 80 cm (drechtvaaggronden), van een niet-gerijpte ondergrond (nes-
vaaggronden) en van andere hydromorje kenmerken, voornamelijk roest-
en reductievlekken, beginnend binnen 50 cm (poldervaaggronden).
De drecht- en de nesvaaggronden zijn verder onderverdeeld naar de
kalkverloop-klasse en de bouwvoorzwaarte.
De poldervaaggronden vormen de overgrote meerderheid van de kaart-
eenheden op dit kaartblad. Zij zijn onderverdeeld in drie klassen naar
het al dan niet knippige karakter van de bovenste 40 cm en naar de
kalkverloop-klasse. Op het laagste niveau zijn profielverloop (zie ook
5.2) en bouwvoorzwaarte (zie ook 5.1.1) aangegeven.

M61C Kalkarme drechtvaaggronden; zavel en lichte klei, profielver-
loop l

Deze gronden hebben een kalkarme, minerale bovengrond die tussen 40
en 80 cm diepte overgaat in moerig materiaal van ten minste 40 cm dikte.
Er komen slechts twee kaartvlakken voor op Tholen. De bouwvoorzwaarte
is hier zware zavel (17,5-25% lutum) en het veen gaat door tot dieper
dan 1,20 m. De grondwatertrap is er (na drainage in herverkavelings-
verband) V.

MolOA* Kalkrijke nesvaaggronden; lichte zavel
Mo20A Kalkrijke nesvaaggronden; zware zavel
Deze gronden hebben een overwegend kalkrijke bovengrond van lichte,
respectievelijk zware zavel. De ondergrond is niet gerijpt, hetgeen wil zeg-
gen dat in het profiel tussen 20 en 50 cm een hoogstens bijna gerijpte
laag voorkomt en/of binnen 80 cm een half of nog minder gerijpte laag.
Er worden profielen aangetroffen met en zonder zand binnen 80 cm. De
eenheden vormen qua rijpingsstadium de overgang van de gorsvaaggron-
den naar de poldervaaggronden.
Het voorkomen is beperkt tot een verlande kreekbedding op Overflakkee
en de hoogste delen van de buitendijkse gronden.

gM. . . . KNIPPIGE POLDERVAAGGRONDEN

Deze poldervaaggronden hebben een kalkarme of kalkloze bovengrond
en een kalkverloop C of B (zie 5.3). De knippigheid komt tot uiting in
een samenstel van bepaalde kenmerken en eigenschappen, zoals de ver-
deling van de roest, een grauwe, vlekkerige kleur en een vaak minder
gunstige structuur (zie ook 3.7).
De onderverdeling van deze klasse berust op een indeling naar bouw-
voorzwaarte en profielverloop.

* Deze kaarteenheid komt alleen in associatie met Mo20A voor.
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gM88 Knippige poldervaaggronden; klei, profielverloop 4,4 + 3
De bouwvoor bestaat veelal uit kalkloze tot kalkarme lichte klei (25-35
% lutum). Binnen 80 cm begint een minstens 15 cm dikke laag kalkloze,
zware klei (meer dan 35% lutum) die in vele gevallen doorloopt tot
1,20 m (profielverloop 4). Plaatselijk wordt het profiel echter binnen 1,20
m kalkrijk (profielverloop 3).
De eenheid komt zuiver voor in een vlak in de Polder Velgersdijk (Put-
ten) met Gt V en in enkele vlakken in dezelfde polder en in de Polder
Oude Korendijk (Hoekse Waard) in associatie met gM85 en Gt V en
V/VI.

Een representatief profiel met Gt V is als volgt opgebouwd (zie bijlage l, analyse 5).
Al O— 10 cm zeer donker grijsbruine (10YR5/2), zeer humeuze, kalk-

loze, lichte klei met weinig vage roest
Clgl 10— 33 cm donkergrijze (2,5Y4/1), matig humeuze, kalkloze, lichte

klei met zeer veel duidelijke roest en grijze vlekken
Clg2 33— 70 cm grijze (2,5Y5/1), zeer humusarme, kalkloze, lichte klei

met matig veel duidelijke roest en grijze vlekken
C1G 70—120 cm grijze (5Y5/1), zeer humusarme, kalkloze, matig zware

klei met matig veel duidelijke roest.

gM25 Knippige poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 5
gM85* Knippige poldervaaggronden; klei, profielverloop 5
De bouwvoor van gM25 bestaat uit kalkarme of kalkloze, zware zavel
(17,5-25% lutum); die van gM85 is hier overwegend lichte klei (25-35%
lutum). Naar onder toe blijven de profielen ongeveer homogeen van tex-
tuur of worden met toenemende diepte wat zwaarder. De meeste gronden
worden binnen 80 cm kalkrijk.
gM25 komt voor in een oude kern van de Hoekse Waard, de Polder Oude
Korendijk, met Gt V en Gt V/VI.

Mn. C KALKARME POLDERVAAGGRONDEN

Deze gronden missen het knippige karakter van de voorgaande kaarteen-
heden. Het voorkomen is beperkt tot enkele kaartvlakken in de Polder
Zuidland op Putten.

Mnl5C Kalkarme poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5
Mn25C Kalkarme poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 5
Mn85C Kalkarme poldervaaggronden; klei, profielverloop 5
Deze drie eenheden hebben profielen zonder ernstige storingen. De mees-
te profielen blijven homogeen van textuur.
De bovengrond is tot 30 cm kalkloos, plaatselijk kalkarm. Tussen 30 en
50 cm diepte worden de gronden geleidelijk kalkrijk (kalkverloop B).
Plaatselijk komen tussen 60 en 120 cm weer kalkloze lagen voor, soms
— vooral bij de zwaardere eenheden — met enige kattekleivorming.

Een representatief profiel van Mn85C met Gt V is als volgt opgebouwd (bijlage l,
analyse 6).
Ap O— 28 cm donker grijsbruine (2,5Y4/2), matig humeuze, kalkloze,

lichte klei met weinig vage roest
.Clg 28— 35 cm zeer humusarme, kalkarme, lichte klei met veel duide-

lijke roest
C2g 35— 65 cm grijze (5Y5/1,5), zeer humusarme, kalkrijke, lichte klei

met veel duidelijke roest
C1G1 65—105 cm donkergrijze (5Y4,5/1), zeer humusarme, kalkloze, lichte

klei met veel duidelijke roest en enkele kattekleivlekjes
C1G2 105—120 cm zeer donkergrijze (2,5Y3/1), matig humeuze, kalkloze,

lichte klei met weinig vage roest.

* Deze kaarteenheid komt alleen in associatie met gM88 voor.
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Het onderscheid tussen de eenheden MnlSC, Mn25C en Mn85C berust
op verschillen in bouwvoorzwaarte, respectievelijk lichte zavel (8-17,5%
lutum), zware zavel (17,5-25% lutum) en klei (meer dan 25% lutum).
De eenheden MnlSC en Mn25C hebben grondwatertrap VI. In de een-
heid Mn85C komt zowel de grondwatertrap V als VI voor.

Kleine, enke lvoudige s t ruc tuure lementen

sch i jnkru imel granulair afgerond blok blok

Samengestelde stuctuure lementen

ruw pr isma glad pr isma

A f b. 23 Schematische voorstelling van enkele belangrijke structuurelementen. Naar
Jongerius, 1957

M n . . . A K A L K R U K E POLDERVAAGGRONDEN

Binnen de kalkrijke poldervaaggronden treffen we op dit kaartblad uit-
sluitend kalkverloop A aan. Gewoonlijk is het kalkgehalte van de boven-

. grond wat lager dan dieper in het profiel. Een gedeelte van de bovengrond
kan kalkarm zijn. Dit komt voor bij oud grasland dat in vergelijking met
bouwland een duidelijker ontkalking vertoont. Meestal is echter het gehele
profiel kalkrijk. Een enkele maal wordt binnen boorbereik een kalkarme
of kalkloze oudere afzetting aangetroffen. Dit is het geval in de Hoekse
Waard in eenheid Mn86A en in de omgeving van de kaartvlakken Mn86A
en gM88.
De kalkrijke poldervaaggronden in het zuidwestelijke zeekleigebied wor-
den overwegend als bouwland gebruikt. Dit betekent dat de structuur van
de bouwvoor (Ap) geregeld wordt gewijzigd door grondbewerking. Het is
daarom slechts mogelijk een algemene karakteristiek van de bouwvoor-
structuur te geven.
In de bouwvoor kunnen de volgende structuurelementen worden aange-
troffen:
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a kleine, enkelvoudige structuurelementen (meestal in losse pakking)
b samengestelde structuurelementen; dat zijn kleine enkelvoudige struc-

tuurelementen verenigd tot grote (open kluiten)
c grote, enkelvoudige structuurelementen met zeer geringe porositeit (ver-

dichte kluiten)
Het aandeel van de verschillende bovengenoemde structuurvormen in de
bouwvoor is o. a. afhankelijk van het seizoen, de grondbewerking, het ge-
was, enz.

De kleine, enkelvoudige structuurelementen hebben een min of meer ronde vorm
en zijn zelden groter dan 2 cm. Er wordt onderscheid gemaakt in kruimels, granu-
lairen, afgerond blokkige elementen en blokkige elementen (afb. 23). In de bouw-
voor van bouwland behoort het merendeel van de kleine, enkelvoudige structuur-
elementen tot de granulairen, de afgerond blokkige en blokkige elementen. Echte
'kruimels komen praktisch nooit voor, wel echter zgn. schijnkruimels. Welk type
van de enkelvoudige structuurelementen overweegt, wordt o.a. bepaald door de
zwaarte van de grond.

Mnl2A, MnlSA:
(lichte zavel)
Mn22A, Mn25A:
(zware zavel)
Mn82A, Mn35A:
(lichte klei)
Mn82A, Mn45A:
(zware klei)

granulairen overwegen; daarnaast komen afgerond blokkige
elementen voor.
zowel granulairen als afgerond blokkige elementen kunnen
overwegen; blokkige elementen komen bijna nooit voor.
afgerond blokkige elementen overwegen; daarnaast komen gra-
nulairen en blokkige elementen voor.
afgerond blokkige of blokkige elementen overwegen; het aan-
deel van de granulairen is gering.

De kluiten kunnen verschillend van grootte en vorm zijn. Bij de lichte gronden
(bouwvoorzwaarte 8-25*/o lutum) treffen we nogal eens kluiten aan die gelaagd zijn
opgebouwd, terwijl bij de zware gronden (meer dan 25°/o lutum) veel kluiten voor-
komen die zijn samengesteld uit blokkige elementen. De porositeit van de kluiten
is o.a. afhankelijk van de aard en pakking van de samenstellende delen. In het
.algemeen geldt dat kluiten van zware gronden een grotere porositeit hebben dan
die van lichte gronden. Bij verdichte kluiten is de porositeit veelal gering.
In verticale richting komen in de bouwvoor meestal duidelijke structuurverschillen
voor. Onder invloed van intensieve voorjaarsgrondbewerking bestaat de bovenste
10 a 15 cm (Apl) uit enkelvoudige en samengestelde elementen in 'losse pakking'.
In het tweede deel (Ap2) komen de structuurelementen voor in een veel 'dichtere
pakking'. Het gevolg is meestal een groot verschil in luchtvolumina en poriën-
volumina, zoals blijkt uit tabel 8, waar enige gegevens zijn weergegeven van aard-
appelproefplekken op de Zuidhollandse Eilanden.

Tabel 8 Totaal poriënvolume en luchtvolume in % bij verschillende vochtspan-
ningen in de bouwvoor van kalkrijke poldervaaggronden

kaarteenheid

Mn25A

MnlSA

Mnl5A

horizont

Apl
Ap2

Apl
Ap2

Apl
Ap2

totaal
poriën-
volume

52
42

53
39

50
37

1 u c h

pFl.21

12,0
4,0

11,0
2,0

10,0
1,5

t v o 1 u m

pFl,52

16,0
5,5

14,5
3,0

13,0
2,0

e * b ij
pF2,73

35,0
17,0

35,0
13,0

35,0
11,0

* in % van het totale grondvolume
1 poriën > 200 mu zijn met lucht gevuld
2 poriën > 100 mu zijn met lucht gevuld
3 poriën > 6 mu zijn met lucht gevuld
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Afb. 24 Poreuze sponsstructuur. De grond is doortrokken met vele onderling ver-
bonden gangen en holten. Vergroting ca. 6 x

Soms vinden wij op de overgang van de bouwvoor naar de ondergrond
een zgn. ploegzool. Bij de lichte gronden (bouwvoorzwaarte 8-25% lutum)
is de ploegzool meestal gelaagd en vormt als het ware een gestapelde
plaat. Bij de zware gronden (bouwvoorzwaarte meer dan 25% lutum) vin-
den we meestal blokkige elementen met gladde, platte vlakken die meestal
ook laagsgewijs opgebouwd zijn. De ongunstigste vorm van een ploegzool
is die, waarbij geen afzonderlijke structuurelementen te herkennen zijn.
De lagen onder de bouwvoor worden nooit of bijna nooit door de nor-
,male grondbewerking beïnvloed. Afhankelijk van zwaarte, profielop-
bouw, homogenisatie en hydrologische omstandigheden komen verschil-
lende structuurvormen voor, zowel enkelvoudige (afgerond blokkige) als
samengestelde (prisma's).

Mnl2A, MnlSA:
,De laag onder de bouwvoor heeft dikwijls nog duidelijk herkenbare structuurele-
menten (o.a. afgerond blokkige elementen) en gaat meestal via een laag die door-
trokken is door al dan niet verbonden holten en gangen (laag met een zgn. spons-
structuur, afb. 24), over in de gelaagde ondergrond met een wisselende korrelgroot-
te. De overgang van de ene structuurvorm in de andere kan — afhankelijk van de
profielopbouw — geleidelijk zijn, maar ook abrupt.
De sponsstructuren zijn bij de zavelgronden in het zuidwestelijke zeekleigebied
meestal poreus tot fijn poreus, dwz. er komen weinig poriën groter dan 100 mu
voor.

Mn22A, Mn25A:
Als boven. Alleen in de laag onder de bouwvoor vinden we reeds een min of meer
prismatische structuur, meestal kleine prisma's met ruwe structuurvlakken.
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Afb. 25 Samengesteld glad prisma. De samenstellende elementen zijn blokkig. De
buitenvlakken zijn overdekt met huidjes en wortelsporen

Mn82A, Mn35A, Mn45A:
De laag onder de bouwvoor heeft overwegend een prismatische structuur. Bij goed
ontwaterde gronden vinden we onder de bouwvoor prisma's met ruwe structuur-
vlakken die overgaan in prisma's met platte, gladde structuurvlakken (afb. 25) of
in structuurvormen als bij Mnl2A en Mnl5A genoemd. Slecht ontwaterde gronden
hebben onder de bouwvoor prisma's met platte, gladde structuurvlakken.

De kalkrijke poldervaaggronden worden allereerst ingedeeld naar profiel-
opbouw. Profielen met een dikke zandlaag of zandondergrond (profiel-
verloop 2) en profielen met een niet-kalkrijke zware kleilaag of kleionder-
grond (profielverloop 3 en 4) worden gescheiden van de overige profielen
(profielverloop 5). De verdere onderverdeling berust op de bouwvoor-
zwaarte. In de hierna volgende beschrijvingen zijn de eenheden naar bo-
vengenoemde drie groepen van profielverlopen samengenomen.
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Mnl2A Kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 2*
Mn22A Kalkrijke poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 2*
Mn82A Kalkrijke poldervaaggronden; klei, profielverloop 2
Deze poldervaaggronden hebben als gemeenschappelijk kenmerk het voor-
komen van een zandlaag of -ondergrond die begint tussen 25 en 80 cm
en die dikker is dan 20 cm. Dit zand behoort niet tot de textuurklasse

VLAKVAAGGRONDEN

Zn40A

POLDERVAAGGRONDEN

kleigronden op zond

VLAKVAAGGRONDEN

*Zn13A Zn13A

lutum M 50
LL* •_![ kleiarm of kleiig,
^' ' ' zeer fijn zand 0-8% 105-150

[ : : : : : : i kleiarm, uiterst fijn zand 0-5% 50-105

Ajb. 26 Variatie in profielopbouw en verwantschap van de kaarteenheden binnen
de 'plaatgronden' (vlakvaaggronden met en zonder kleidek en poldervaaggronden
met profielverloop 2)

kleiig, uiterst fijn zand (5-8% lutum en M50 < 105). Binnen 80 cm
moet bovendien steeds meer dan 40 cm lutumrijk materiaal aanwezig zijn.
Gewoonlijk begint het zand in de gronden van dit gebied tussen 40 en
80 cm. Het is overwegend kleiarm, zeer fijn zand dat bij toenemende
diepte kleiarmer en wat grover wordt. Soms gaat het zand binnen 1,20 m
weer over in zavel.
Minder algemeen komen gronden van deze eenheden voor met kleiarm,
uiterst fijn zand (< 5% lutum en M50 < 105) beginnend tussen 40 en
80 cm of met een dergelijke zandtussenlaag van ten minste 20 cm dikte.
Een schematische voorstelling van de verschillende uitersten wat betreft
zanddikte en zandgrofheid, alsmede de verwantschap met andere een-
heden van dit kaartblad geeft afb. 26.
De gebieden met kalkhoudende vlakvaaggronden en met poldervaaggron-
den met profielverloop 2, eenheden die landschappelijk met de naam
plaatgronden worden aangeduid, zijn in afb. 27 weergegeven. Daarbij is
tevens globaal onderscheid gemaakt tussen gronden met kleiarm, uiterst
fijn zand en met zeer fijn zand, een indeling die op de bodemkaart binnen
de poldervaaggronden niet is gebruikt.

Mnl2A (afb. 28) heeft een bouwvoor van lichte zavel (8-17,5% lutum).
De eenheid komt verspreid voor over het gehele kaartblad, voornamelijk
op Duiveland en in westelijk Noordbrabant. In het centrum van Overflak-
kee zijn deze gronden uiterst fijnzandig; elders is het zand zeer fijn (afb.
27). Voorkomende grondwatertrappen: III, IV, V en vooral VI.

Een representatief profiel van de eenheid Mnl2A, afkomstig uit westelijk Noord-
brabant, is als volgt opgebouwd (bijlage l, analyse 7).
Ap O— 20 cm donker grijsbruine (2,5Y4/2), matig humusarme, kalk-

rijke, matig lichte zavel zonder roest
C2gl 20— 30 cm grijsbruine (2,5Y5/2), zeer humusarme, kalkrijke, matig

lichte zavel met matig veel duidelijke roest

* De eenheden Mnl2A en Mn22A hebben op de bodemkaart dezelfde kleur.
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C2g2 30— 45 cm

C2g3 45—120 cm

grijze (5Y5/1.5), uiterst humusarme, kalkrijke. zeer lich-
te zavel met veel duidelijke roest
grijs (5Y5/1,5), uiterst humusarm, kalkr i jk , kleiarm,
zeer fijn zand, met toenemende diepte kleiarmer en iets
grover wordend; veel duidelijke roest.

A Kleigronden op zand, M50 105-150
(Mn12A, Mn22A, Mn82A)
B Kleigronden op kleiarm zand, M50 50-105

(Mn12A, Mn22A)
C Zandgronden, M50 105-150

(ZnlOA, kZn40A)

D Zandgronden, M50 50-105
(Zn13A, kZn13A)

E Niet-gerijpte gronden op zand.
(MOo02, MOb12, Mpb72)

F Klei- en zavelgronden, anders dan
met profielverloop 2 (o.a. Mn15A, Mn25A)

A f b . 27 Verspreiding van de 'plaatgronden' (vlakvaaggronden met en zonder klei-
dek en poldervaaggronden met profielverloop 2)

O 1 2 3 _ t. Jikm

Associaties van A + F

Associaties van B + F

Associaties van A + C en B -\- C

Associaties van B + D, C + D en D

Water
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Afb. 28 Profiel van een kalkrijke poldervaaggrond met profielverloop 2, kaart-
eenheid Mnl2A
Ap O—25 cm donker grijsbruine, matig humusarme, kalkrijke, lichte zavel
C2gl 25—70 cm grijsbruine, uiterst humusarme, kalkrijke, lichte zavel met

roest; sterk gelaagd
C2g2 >70 cm grijs, kalkrijk, kleiarm, zeer fijn zand (M50 ca. 135) met vage

roestvlekken

Mn22A heeft een bouwvoor van zware zavel (17,5-25% lutum). De
zware zavel kan zowel abrupt als via lichte zavel overgaan in zand. Dit
zand is in het centrum van Overflakkee kleiarm en uiterst fijn; elders
zeer fijn (afb. 27). De gronden van deze eenheid komen verspreid over
het gehele kaartblad voor, voornamelijk op Tholen, in westelijk Noord-
brabant en op Overflakkee. De grondwatertrappen zijn III, V en vooral
VI.

De bouwvoorzwaarte van Mn82A ligt op dit kaartblad overwegend tus-
sen 25 en 35% lutum. De overgang van de klei naar het zand is gewoon-
lijk scherp, wat zeer ongunstig is voor de bewortelingsmogelijkheden. Het
zand is steeds zeer fijn. Deze gronden komen voornamelijk op St. Phi-
lipsland voor. Zij hebben Gt VI.

Een representatief profiel is als volgt opgebouwd (bijlage l, analyse 8).
Ap O— 25 cm donker grijsbruine (2,5Y4/2), matig humusarme, kalk-

rijke, lichte klei zonder roest
C2gl 25— 45 cm donker grijsbruine (2,5Y4,5/2), zeer humusarme, kalk-

rijke, matig zware klei met matig veel duidelijke roest.
Abrupt overgaand in

C2g2 45— 65 cm licht olijfbruin (2,5Y5/2), uiterst humusarm, kalkrijk,
kleiig, zeer fijn zand met veel duidelijke roest

C2g3 65—110 cm licht olijfgrijs (5Y6/1.5), uiterst humusarm, kalkrijk,
kleiarm, zeer fijn zand met veel duidelijke roest

C2G 110—120 cm grijs (5Y6/1); verder als C2g3.

Mn86A Kalkrijke poldervaaggronden; profielverloop 3, 3+4,4
Deze gronden hebben overwegend een bovengrond van lichte klei (25-
35% lutum). Op ca. 60 cm diepte begint een kalkloze, zware kleilaag of
kleiondergrond.
Er komt slechts één kaartvlak voor in de Hoekse Waard met Gt V.
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MnlSA Kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5
Mn25A Kalkrijke poldervaaggronden; zware zovel, profielverloop 5
Mn35A Kalkrijke poldervaaggronden; lichte klei, profielverloop 5
Mn45A Kalkrijke poldervaaggronden; zware klei, profielverloop 5
Deze gronden die de grootste oppervlakte van het kaartblad innemen,
staan landschappelijk bekend als schorgronden. Het geïdealiseerde beeld
van de profielbouw vertoont een naar beneden toe vrijwel gelijkblijvende
of afnemende zwaarte. Bij een vrijwel gelijkblijvende zwaarte wordt van
homogene profielen gesproken; wordt het lutumgehalte geleidelijk min-
der dan worden dergelijke profielen als aflopend aangeduid.

Een voorbeeld van een homogeen en van een aflopend profiel geven de volgende
analyses

homogeen profiel aflopend profiel

diepte in
cm

0—25
28—35
40—55
70—90

lutumgehalte in */o
op de minerale delen

28
28
29
29

diepte in
cm

0—20
20—40
40—60
60—80
80—100

lutumgehalte
op de minerale

28
27
20
15
11

in °/o
delen

Talloze variaties op de bovengenoemde profielopbouw, samenhangend met de wijze
van opslibbing, worden aangetroffen. Twee veel voorkomende zijn:
a Een lichtere bouwvoor op een zwaarder profiel dat verder homogeen of aflopend

kan zijn.
b Een zwaardere bovengrond of laag die abrupt overgaat in lichter materiaal.

profiel met lichtere
bouwvoor

profiel met lichtere bouw-
voor op zwaardere laag,
abrupt overgaand in lichter
materiaal

profiel met een abrupte
overgang naar lichter
materiaal

diepte in
cm

0— 30
30— 70
70—100

lutumgehalte
in %> op de
minerale
delen

20
28
23

diepte in
cm

0— 25
25— 50
50—100

lutumgehalte
in °/o op de
minerale
delen

15
21
9

diepte in
cm

0— 20
20— 45
45— 80
80—120

lutumgehalte
in ""/o op de
minerale
delen

33
27
10
9

Bij de kalkrijke poldervaaggronden met profielverloop 5 komt, afgezien
van dunne (dunner dan 20 cm) zandlagen, gewoonlijk geen zand voor bin-
nen 80 cm. De enige uitzondering vormen de profielen met kleiig (5-8%
lutum), uiterst fijn (M50 < 105) zand, beginnend tussen 40 en 80 cm.
Deze zijn tot profielverïoop 5 gerekend.
In vele profielen valt een zekere fijne gelaagdheid te onderkennen die
duidelijker wordt met toenemende diepte. Soms is de gelaagdheid zeer
sterk en wisselen in het gehele profiel lichte en. zware laagjes elkaar af.
Kaartvlakken die grenzen aan poldervaaggronden met profielverloop 2
of aan vlakvaaggronden, gaan tussen 80 en 120 cm veelal over in zand.

MnlSA heeft een bouwvoor van lichte zavel (8-17,5% lutum). Het ge-
hele profiel is kalkrijk, vaak meer of minder snel aflopend en in de onder-
grond veelal gelaagd. De eenheid komt over het gehele kaartblad ver-
spreid voor. IQ de omgeving van de drechtvaaggronden (M61C) in de
Polder Priestermeet op Tholen wordt in deze eenheid veen in de onder-

69



grond aangetroffen dat tussen 80 en 120 cm diepte begint en doorgaat
tot dieper dan 120 cm (toevoeging v). Grondwatertrappen zijn IV, V en
vooral VI.

Hieronder volgen enkele typische profielen van de kaarteenheid Mnl5A met ver-
schillende opbouw.
Snel aflopend porfiel met lichtere bouwvoor, afkomstig van Duiveland (bijlage l,
analyse 9a).
Ap O— 25 cm zeer donker grijsbruine (2,5Y3,5/2), matig humusarme,

kalkrijke, matig lichte zavel zonder roest. Scherp over-
gaand in

C2gl 25— 50 cm donker grijsbruine (2,5Y4,5/2), uiterst humusarme, kalk-
rijke, zware zavel met matig veel duidelijke roest. Ge-
leidelijk overgaand in

C2g2 50—100 cm grijze (5Y5/1,5), uiterst humusarme, kalkrijke, zeer lich-
te zavel, gelaagd en met veel duidelijke roest.

Geleidelijk aflopend profiel, zonder zwaardere laag onder de bouwvoor, afkomstig
van Overflakkee (bijlage l, analyse 9b).
Ap O— 30 cm donker grijsbruine (2,5Y4/2), matig humusarme, kalk-

rijke, zeer lichte zavel zonder roest. Geleidelijk over-
gaand in

C2 30— 40 a lichtbruine (2,5Y6/2), uiterst humusarme, kalkrijke, zeer
45 cm lichte zavel zonder roest. Geleidelijk overgaand in

C2gl 40 a 45—
75 cm lichtbruin (2.5Y6/2), uiterst humusarm, kalkrijk, kleiig,

uiterst fijn zand met dunne slibbandjes en matig veel
vage roest

C2g2 75—100 cm donker grijsbruin (2,5Y4,5/2); verder als C2gl, maar
met matig veel duidelijke roest.

Mn25A heeft een bouwvoor van zware zavel (17,5-25% lutum). Het
profiel is geheel kalkrijk, min of meer aflopend (afb. 29) of homogeen.
De eenheid komt over het gehele kaartblad verspreid voor, maar weinig
op Duiveland. Grondwatertrappen zijn III, IV, V en vooral VI.

Enkele voorbeelden van typische profielen van kaarteenheid Mn25A met enigszins
verschillende opbouw:
Homogeen profiel, beneden 75 cm vrij snel aflopend, afkomstig uit westelijk Noord-
brabant (bijlage l, analyse lOa).
Ap O— 25 cm donker grijsbruine (2,5Y4/2), matig humusarme, kalk-

rijke, zware zavel zonder roest
C2 25— 45 cm donker grijsbruine (2,5Y4/3), zeer humusarme, kalkrijke,

zware zavel zonder roest. Geleidelijk overgaand in
C2gl 45— 75 cm donker grijsbruin (2,5Y4,5/1,5), verder als C2, maar met

matig veel duidelijke en veel vage roest. Vrij snel over-
gaand in

C2g2 75—110 cm donkergrijze (5Y4,5/1), uiterst humusarme, kalkrijke,
zeer lichte zavel met zeer veel duidelijke roest.

Vrij homogeen profiel met zwaardere laag, afkomstig van Overflakkee (bijlage l ,
analyse lOb).
Ap O— 35 cm donker grijsbruine (2,5Y4/2), matig humusarme, kalk-

rijke, zware zavel zonder roest
C2gl 35— 50 cm donker grijsbruine (2,5Y4,5/2,5), zeer humusarme, kalk-

rijke, lichte klei met matig veel duidelijke roest. Gelei-
delijk overgaand in

C2g2 50— 80 cm licht grijsbruine (2,5Y6/1,5), zeer humusarme, kalkrijke,
zware zavel met matig veel duidelijke roest

C2G 80—100 cm grijs (5Y6/1), verder als C2g2.

Mn35A heeft een bouwvoor van lichte klei. Het gehele profiel is kalkrijk
en aflopend tot homogeen. De eenheid komt in kleine vlakken in een
beperkte oppervlakte over het gehele kaartvlak verspreid voor, meestal
in aangewassen polders nabij de oudste dijk, waar de aanslibbing op het
hoogste niveau heeft plaatsgevonden. De eenheid ontbreekt op het weste-
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Afb. 29 Profiel van een kalkrijke poldervaaggrond met profielverloop 5, geleide-
lijk aflopend, kaarteenheid Mn25A
Ap O—25 cm grijsbruine, matig humusarme, kalkrijke zware zovel
C2 25—40 cm donker grijsbruine, zeer humusarme, kalkrijke lichte zavel,

geleidelijk overgaand in
C2g ~>40 cm donkergrijze, uiterst humusarme, kalkrijke lichte zavel, zeer

geleidelijk overgaand in zeer lichte zavel met matig veel
duidelijke en veel vage roest

lijke deel van Tiengemeten; op Duiveland komt slechts één vlak voor.
Grondwatertrappen zijn V en VI.

Enkele voorbeelden van profielen van kaarteenheid Mn35A met enigszins verschil-
lende opbouw:
Snel aflopend profiel, afkomstig uit westelijk Noordbrabant (bijlage ], analyse l la).
Ap O— 26 cm zeer donker grijsbruine (10YR3,5/2), matig humusarme,

kalkrijke, lichte klei zonder roest
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C2gl 26— 45 cm donker grijsbruine (10YR4/2), zeer humusarme, kalk-
rijke, lichte klei met matig veel duidelijke roest. Vrij snel
overgaand in

C2g2 45— 80 cm grijsbruine (2.5Y5/2), uiterst humusarme, kalkrijke, matig
lichte zavel met matig veel duidelijke roest. Geleidelijk
overgaand in

C2g3 80—120 cm grijze (5Y6/1,5), uiterst humusarme, kalkrijke, zeer lich-
te zavel met veel duidelijke roest.

Homogeen profiel, afkomstig van Overflakkee (bijlage l,-analyse llb).
Ap O— 30 cm donker grijsbruine (10YR4/2), matig humusarme, kalk-

rijke, lichte klei zonder roest
C2gl 30— 45 cm bruine (10YR5/3), zeer humusarme, kalkrijke, lichte klei

met weinig duidelijke roest
C2g2 45— 80 cm grijsbruine (2,5Y5/2), zeer humusarme, kalkrijke, lichte

klei met matig veel duidelijke roest
C2G 80—140 cm grijze (5Y6/1,5), uiterst humusarme, kalkrijke zware zavel

met matig veel duidelijke roest.

Profiel met zwaardere laag, naar beneden snel aflopend, afkomstig van Overflakkee
(bijlage 1, analyse lic).
Ap O— 25 cm donker grijsbruine (2,5Y4/2), matig humusarme, kalk-

rijke, lichte klei zonder roest
C2g 25— 75 cm olijfgrijze (5Y5/2), uiterst humusarme, kalkrijke, matig

zware klei met matig veel duidelijke roest. Abrupt over-
gaand in

C2G 75—130 cm grijze (5Y6/1), uiterst humusarme, kalkrijke, zeer lichte
zavel met matig veel duidelijke roest.

Mn45A gelijkt in profielbouw geheel op Mn35A, doch heeft een bouw-
voor van zware klei. Het lutumgehalte overschrijdt zelden 45%. Het voor-
komen is beperkt tot enkele kaartvlakken tegen de oudste dijken van
zware polders. De Gt is steeds VI.

7.3 Samengestelde kaarteenheden
Tot het aangeven van samengestelde kaarteenheden is overgegaan in die
gebieden, waar de bodemgesteldheid op korte afstand zo sterk wisselt dat
de afzonderlijke eenheden op de gebruikte schaal niet betrouwbaar zijn
weer te geven. Op één uitzondering na is het mogelijk gebleken op dit
kaartblad de inhoud van de kaartvlakken van deze samengestelde een-
heden voor 70 a 80% van hun oppervlakte te omschrijven met twee
zuivere kaarteenheden (7.3.1). Dergelijke vlakken hebben een dubbele
code. De positie van de code wordt bepaald door de volgorde van de
legenda, zoals die in 7.2 is gegeven. Het voorop gaan van een bepaalde
eenheid wil dus niet zeggen dat deze in het kaartvlak overweegt.
Er komen enkele gebieden voor, waarin de bodemgesteldheid zo gecom-
pliceerd is dat de kaartvlakken door twee eenheden onvoldoende worden
gekenschetst. Hiervoor is een associatie van vele zuivere kaarteenheden
(7.3.2) ingevoerd die wordt gecodeerd met A. . . . De kleur van dit kaart-
vlak geeft in dit geval de verwantschap met de zeekleigronden aan.
In deze paragraaf wordt alleen de aard van de associatie nader aange-
geven. Voor een beschrijving van de samenstellende zuivere kaarteenhe-
den wordt verwezen naar 7.2. Een overzicht van de samengestelde kaart-
eenheden en de aard van hun complexiteit geeft tabel 9.

7.3.1 Associaties van twee zuivere kaarteenheden
kZn!3/4QA.Kalkhoudende vlakvaaggronden: zwak en sterk lemig, klei-

arm, uiterst fijn zand met kleidek, in associatie met zeer fijn
zand met kleidek

De complexiteit van deze samengestelde kaarteenheid die op Tiengeme-
ten voorkomt, berust op verschillen in de zandgrofheid. Het zand varieert
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Tabel 9 Overzicht van de voorkomende samengestelde kaarteenheden en de aard van hun complexiteit

soort samengestel-
de kaarteenheid

niveau van de
complexiteit

aard van de
complexiteit

combinaties van
samenstellende
zuivere kaart-
eenheden

associaties van twee zuivere kaarteenheden
(twee zuivere eenheden beslaan te zamen 70 a 80°/o van de oppervlakte)

associaties van twee subgroepen
uit de bodemclassificatie (de sa-
menstellende zuivere eenheden
hebben een verschillende hoofd-
roepnaam)

complex in
zanddiepte

vlakvaag-
en polder-
vaaggronden
fcZn!3A/Mn!2A
fcZn40A/Mn!2A
£Zn40A/Mn22A

complex in
fysische
rijping

nesvaag- en
poldervaag-
gronden
Mo20A/Mnl5A
Mo20A/Mn25A

associaties van twee zuivere kaarteenheden
binnen dezelfde subgroep uit de bodemclassi-
ficatie (de samenstellende zuivere eenheden
hebben dezelfde hoofdroepnaam)

complex in
profielopbouw
(zandgrofheid,
c.q. zanddiep-
te)

vlakvaag-
gronden
jtZn!3/40A
poldervaag-
gronden
Mnl2/15A
Mn22/25A
Mn82/35A

complex in
bouwvoor-
zwaarte

nesvaag-
gronden
MolO/20A
poldervaag-
gronden
Mnl5/25A
Mn25/35A

complex in pro-
fielopbouw en
bouwvoor-
zwaarte

poldervaag-
gronden
gM88/85

•

associatie van vele zuivere
kaarteenheden

associatie van zuivere
kaarteenheden van dezelf-
de en verschillende sub-
groepen uit de bodemclas-
sificatie

complex in fysische rij-
ping, profielopbouw en
bouwvoorzwaarte

associatie overslaggronden,
e.d. (AO), bestaande uit
vlakvaaggronden, gors-
vaaggronden, nesvaag-
gronden en poldervaag-
gronden
o.a. Zn40A, MOobl2 en
15, Mnl2 en 15A.



binnen het kaartvlak op korte afstand van kleiarm en uiterst fijn (minder
dan 5% lutum; M50 < 105) tot zeer fijn (M50 tussen 105 en 150). De
profielen bestaan steeds uit een dunne laag kalkrijke, lichte zavel die
binnen 40 cm overgaat in zand. De voorkomende grondwatertrappen zijn
III en V/VI.
De overgang van de ene zuivere kaarteenheid van de associatie naar de
andere wordt veroorzaakt door het voorkomen van lagen kleiarm, uiterst
fijn zand die in dikte wisselen.
In het hieronder beschreven profiel, overwegend bestaande uit zeer fijn
zand (&Zn40A), komt reeds een laag uiterst fijn zand voor tussen 40 en
50 cm. Zijdelings wordt deze laag dikker en begint hoger in het profiel.
Het profiel gaat dan spoedig over in eenheid AZnlSA.

•
Profielbeschrijving:
Eenheid £Zn40A, afkomstig van Tiengemeten (bijlage l,
analyse 4)

Ap O- 30 cm donker grijsbruine (2,5Y4/2), matig humeuze, kalkrijke,
zware zavel zonder roest. Abrupt overgaand in

C2gl 30- 40 cm licht grijsbruin (2,5Y6/3), uiterst humusarm, kalkrijk, kleiig
zeer fijn zand met matig veel duidelijke roest

C2g2 40- 50 cm grijsbruin (2.5Y5/2), uiterst humusarm, kalkrijk, kleiig,
uiterst fijn zand met matig veel duidelijke roest

C2g3 50- 80 cm licht grijsbruin (2,5Y6/2), uiterst humusarm, kalkrijk, klei-
arm, zeer fijn zand met matig veel vage en duidelijke roest

C2G 80-120 cm grijs (5Y5.5/1), uiterst humusarme, kalkrijke, zeer lichte
zavel met matig veel duidelijke roest.

&Znl3A/Mnl2A Kalkhoudende vlakvaaggronden, zwak en sterk lemig,
kleiarm, uiterst fijn zand met kleidek, in associatie met
kalkrijke poldervaaggronden, lichte zavel, profielver-
loop 2

De complexiteit wordt hier gevormd door de zanddiepte. De profielen be-
staan uit een licht zavelige bovengrond op kleiarm, uiterst fijn zand. Dit
zand begint nu eens boven 40 cm, dan weer tussen 40 en 80 cm. Over-
wegend ligt de zandgrens nabij 40 cm.
De associatie komt voor op Tiengemeten met grondwatertrap V.

&Zn 13A/Mn 15A Kalkhoudende vlakvaaggronden, zwak en sterk lemig,
kleiarm, uiterst fijn zand met kleidek, in associatie met
kalkrijke poldervaaggronden, lichte zavel, profielver-
loop 5

Ook hier vormt de variatie in zanddiepte op korte afstand de aanleiding
tot onderscheiding van een samengestelde kaarteenheid. De gronden van
deze associatie hebben een bovengrond van lichte zavel overgaand in klei-
arm, uiterst fijn zand. De zanddiepte wisselt hier op korte afstand tussen
25 a 30 cm en 80 a 100 cm.
Beide genoemde eenheden vormen te zamen het merendeel van de opper-
vlakte. Er komen uiteraard ook gronden met profielverloop 2 (Mnl2A)
in voor en bovendien gronden met een niet-gerijpte ondergrond (Mo20A).
Deze nemen echter een geringe oppervlakte in.
Het voorkomen is beperkt tot een gedeeltelijk verlande kreekbedding op
Overflakkee.
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&Zn40A/Mnl2A Kalkhoudende vlakvaaggronden, zeer fijn zand met klei-
dek, in associatie met kalkrijke poldervaaggronden, lich-
te zovel, profielverloop 2

AZn40A/Mn22A Kalkhoudende vlakvaaggronden, zeer fijn zand met
kleidek, in associatie met kalkrijke poldervaaggronden,
zware zavel, profielverloop 2

Deze beide samengestelde kaarteenheden omvatten gronden, waarin de
zanddiepte op korte afstand sterk kan wisselen. De ondergrond bestaat
steeds uit zeer fijn zand (M50 tussen 105 en 150). De bovengrond die
overwegend ongeveer 40 cm dik is, heeft bij de eerstgenoemde associatie
de textuurklasse lichte zavel (8-17,5% lutum); in het tweede geval is het
zware zavel (17,5-25% lutum).
Het voorkomen is beperkt tot enkele kaartvlakken met grondwatertrap
VI op St. Philipsland.

Mol0/20A Kalkrijke nesvaaggronden: lichte zavel, in associatie met
zware zavel

In deze samengestelde kaarteenheid met een niet-gerijpte ondergrond va-
rieert de zwaarte van de bovengrond van lichte tot zware zavel.
Het zijn enkele gedeeltelijk verlande kreekbeddingen op Overflakkee, die
plaatselijk zout zijn (toevoeging n).

Mo20A/Mnl5A Kalkrijke nesvaaggronden, zware zovel, in associatie
met kalkrijke poldervaaggronden, lichte zavel, profiel-
verloop 5

Mo20A/Mn25A Kalkrijke nesvaaggronden, zware zavel, in associatie
met kalkrijke poldervaaggronden, zware zavel, profiel-
verloop 5

De complexiteit berust op verschillen in de mate van fysische rijping.
Profielen met een geheel gerijpte ondergrond komen voor naast profielen
waar de ondergrond binnen 80 cm matig slap is. Bij de eerste associatie
varieert de zwaarte van de bovengrond tussen lichte zavel (bij de gerijpte
gronden) en zware zavel (bij de gronden met niet-gerijpte ondergrond).
De profielen van deze associaties wisselen vrij sterk van opbouw. De
ondergrond kan tussen 40 en 80 cm bestaan uit kleiig, uiterst fijn zand,
uit gerijpte zavel of uit matig slappe zavel.
De associaties liggen in een kreekbedding en in enkele vlakken in het
laag bekade gebied aan de noordzijde van Overflakkee.

gM88/85 Knippige poldervaaggronden: klei, profielverloop 4,4 + 3,-
in associatie met klei, profielverloop 5

Deze associatie omvat knippige gronden, waarin op korte afstand naast
elkaar profielen voorkomen met een niet-kalkrijke, zware ondergrond,
een niet-kalkrijke, zware tussenlaag op één kalkrijke ondergrond en homo-
gene profielen. De bouwvoorzwaarte varieert van 25 tot 40% lutum.
Het voorkomen is beperkt tot enkele kaartvlakken met grondwatertrap
V en V/VI in de Polder Oude Korendijk (Hoekse Waard) en Putten.

Mn12/15A Kalkrijke poldervaaggronden: lichte zavel, profielverloop 2,
in associatie met lichte zavel, profielverloop 5

Mn22/25A Kalkrijke poldervaaggronden: zware zavel, profielverloop 2,
in associatie met zware zavel, profielverloop 5

Mn82/35A Kalkrijke poldervaaggronden: klei, profielverloop 2, in asso-
ciatie met lichte klei, profielverloop 5

Naast elkaar komen in deze associaties gronden voor met profielverloop 2
(zand, beginnend tussen 40 en 80 cm diepte) en met profielverloop 5
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(zand, beginnend tussen 80 en 120 cm diepte of zonder zand binnen 1,20
m). Behoudens in het centrum van Overflakkee, waar uiterst fijn zand
voorkomt, is het zand zeer fijn (M50 tussen 105 en 150).
De associatie berust bij de gronden met zeer fijn zand op verschillen in
zanddiepte die varieert tussen 40 en meer dan 120 cm diepte. Bij de
gronden met uiterst fijn zand is er zowel een variatie in de zanddiepte
als in het lutumgehalte van het zand. Het kleiige, uiterst fijne zand wordt
immers steeds tot profielverloop 5 gerekend, terwijl kleiarm, uiterst fijn
zand, dat tussen 40 en 80 cm begint, een grond in profielverloop 2 plaatst.
De bovengrond van de associaties is respectievelijk lichte zavel, zware
zavel en lichte klei.
Er komen vrij veel van deze soort associaties verspreid over het kaart-
blad voor.

Mnl5/25A Kalkrijke poldervaaggronden: lichte zavel, profielverloop 5,
in associatie met zware zavel, profielverloop 5

Mn25/35A Kalkrijke poldervaaggronden: zware zavel, profielverloop 5,
in associatie met lichte klei, profielverloop 5

Deze associaties worden gekenmerkt door een vrij sterke variatie in bouw-
voorzwaarte op korte afstand. Het voorkomen is beperkt tot Overflakkee.
Een van de vlakken betreft een gemoerd gebied, dat grotendeels geëgali-
seerd ( <H <H i ) is.

7.3.2 Associatie van vele zuivere kaarteenheden
AO Associatie overslaggronden, e.d.
In het voormalige Dijkwater op Duiveland komen enkele kaartvlakken
met een zeer gecompliceerde bodemgesteldheid en een sterk wisselende
topografie voor. Langs het overgebleven, open water liggen niet-gerijpte
minerale gronden (in hoofdzaak gorsvaaggronden) en op iets grotere af-
stand nesvaaggronden. Langs de dijken komen poldervaaggronden voor,
zowel met prof iel verloop 2 als 5. Enkele zanddepots bestaan vrijwel ge-
heel uit vlakvaaggronden. In verband met de sterk wisselende topografie
zijn ook de voorkomende grondwatertrappen sterk verschillend. Er is dan
ook geen Gt aangegeven.
De lage gedeelten zijn nog overwegend zout en dragen een zoute vegetatie.
Dit is aangegeven door de toevoeging n.

7.4 Toevoegingen
De toevoegingen zijn door middel van een cursieve kleine letter voor of
achter het symbool van de eenheid aangegeven. Bijzonderheden die in
de bovengrond voorkomen, zijn vóór het symbool van de kaarteenheid
geplaatst. Betreft het een aspect van de ondergrond, dan staat de toe-
voeging achter het symbool.
De grenzen van de toevoegingen vallen in het algemeen samen met de
grenzen van de betreffende kaarteenheid. Komt de toevoeging ook in het
naast liggende kaartvlak van een andere kaarteenheid voor, dan is die
toevoeging ter plaatse herhaald. Wanneer de toevoeging slechts in een
deel van een kaartvlak voorkomt, is deze begrensd door een bruine, on-
derbroken lijn. Wegens plaatsgebrek kan in zulke gevallen de herhaling
van het symbool van de bodemeenheid achterwege zijn gebleven.

De volgende toevoegingen zijn op dit kaartblad aangebracht:
l "j k Kleidek, 15 a 40 cm dik. Het is gebruikt bij verschillende

eenheden van de vlakvaaggronden en geeft de aanwezigheid
van een dunne, lutumrijke laag (overwegend zavel) op zand
aan.
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V77/7A Moerig materiaal, beginnend dieper dan 80 cm en ten
minste doorgaand tot 120 cm. Dit is uiteraard alleen aan-
gegeven bij minerale gronden zonder profielverloop l, dus
niet bij de liedeerd- en drechtvaaggronden.
Geheel of ten dele geëgaliseerd. In de aldus aangegeven
gebieden (speciaal op Duiveland) heeft men veel grond
verplaatst. De laagten zijn vaak opgevuld met materiaal,
afkomstig van hogere delen. In vele gevallen zijn de gron-
den plaatselijk tevens vergraven (zie hieronder). Dit is dan
niet afzonderlijk aangegeven.
Geheel of ten dele vergraven. Het profiel is vergraven tot
ten minste 40 cm diepte, of de vergraven laag is meer dan
20 cm dik en begint tussen 20 en 40 cm diepte.
Zout (n = Natrium). Deze onderscheiding geeft aan dat
in bedijkte gronden het grondwater zoveel zout bevat dat
plaatselijk de vegetatie hierdoor duidelijk wordt beïnvloed.

7.5 Overige onderscheidingen
(in blauw) Smalle kreekbeddingen die te smal zijn om nog
als zelfstandige eenheid op de bodemkaart te worden aan-
gegeven, maar breder zijn dan uitsluitend een min of meer
kronkelende sloot.
(in bruin) Smalle, duidelijke ruggen die niet op andere
wijze kunnen worden aangegeven in verband met hun ge-
ringe breedte.
Afgegraven. Het maaiveld ligt belangrijk lager dan de om-
geving. Het kaartvlakje komt voor in de Roxenisse polder
op Overflakkee. Het kan worden beschouwd als een asso-
ciatie van Mnl2A en Mnl5A. De grondwatertrap is III.
Open water en moeras.
Niet gekarteerd. In hoofdzaak bebouwde kommen, enz.
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8 Beoordeling van de bodemgeschiktheid
voor de landbouw

8.1 Bouwland

8.1.1 Methode
Bij de bodemgeschiktheidsclassificatie is gekozen voor een systeem, waar-
bij de onderscheiden kaarteenheden zijn beoordeeld naar hun geschikt-
heid voor de belangrijkste verbouwde gewassen.
Als voornaamste gewassen in het zuidwestelijke zeekleigebied kunnen
worden genoemd: wintertarwe, zomertarwe, zomergerst, suikerbieten,
aardappelen, erwten en vlas. Een moeilijkheid bij de beoordeling wordt
gevormd door de complexiteit van het begrip 'geschiktheid'. Niet alleen
valt hieronder het producerend vermogen van de grond, maar ook andere
factoren spelen een rol, zoals oogstzekerheid, bewerkbaarheid, vroegheid,
kwaliteit van het geoogste produkt, bemestingskosten en klimaat. Al deze
factoren in één waarderingscijfer uit te drukken stuit op grote moeilijk-
heden. Daarom is een keuze gedaan en is elke kaarteenheid per gewas
beoordeeld naar opbrengst, oogstzekerheid en voor sommige gewassen
naar kwaliteit. Met de invloed van de grondwaterstand is bij de beoorde-
ling rekening gehouden, doordat bij de waardering van de kaarteenheid
is uitgegaan van de meest voorkomende grondwatertrap.
De voor de hoofdgewassen opgestelde normen zijn weergegeven in
tabel 10.

Tabel 10 Opbrengstnormen voor het zuidwestelijke
langrijke gewassen

zeekleigebied voor enkele be-

opbrengst-
klasse l

winter- >5 000 5 000—4 000 4 000—3 000
tarwe

zomer- >4 500 4 500—3 000 3 800—3 000
tarwe

zomer- >4 500 4 500—3 800 3 800—3 000
gerst

suiker- >48 48—40 40—32
bieten

aardappelen >32 32—26 26—20

erwten >4 000 4 000—3 300 3 300—2 500

vlas >8500 8500—6000

<3 000 in kg/ha korrel

<3 000 in kg/ha korrel

<3 000 in kg/ha korrel

<32 in ton/ha wortel

<20 in ton/ha veldgewas

<2 500 in kg/ha zaad

<6 000 in kg/ha ongerepeld

Deze kwantitatieve normen zijn ontleend aan opbrengstgegevens van
LEI-bedrijven en proefboerderijen, voorts aan een op Noord-Beveland
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gehouden enquête, aan opbrengstgegevêns van proefoogsten over verschil-
lende jaren en aan een ontwerp landelijke beoordelingsschaal voor de
bodemkaart l : 50 000. De normen zijn opgesteld ongeacht mogelijke ras-
verschillen, aangezien deze in het betrokken gebied van ondergeschikte
betekenis zijn. Een uitzondering hierop vormt het gewas aardappelen. De
opgestelde normen hebben in dit geval betrekking op het ras Bintje.
Er is een indeling gemaakt in vier geschiktheidsklassen. In klasse 4, de
beste klasse, zijn de gronden ondergebracht met zeer goede opbrengsten.
Ook de opbrengsten van klasse 3 kunnen nog goed worden genoemd. Van
klasse 2 zijn de opbrengsten matig, terwijl klasse l slechte opbrengsten te
zien geeft. Voor vlas zijn de klassen 2 en 3 samengevoegd, omdat voor
dit gewas het traject tussen goed en slecht zo klein is.
Men dient bij het beschouwen van de opbrengstnormen en opbrengst-
klassen voor ogen te houden dat deze moeten worden gezien als bena-
dering van de produktiemogelijkheiden, gemiddeld over vele jaren.

8.1.2 Toelichting op de globale beoordelingstabel (bijlage 2)
In de globale beoordelingstabel zijn van de zuivere kaarteenheden per ge-
was de opbrengstklasse, de oogstzekerheid en bij enkele gewassen de
kwaliteit aangegeven. Gemakshalve zijn de kalkrijkdom, het humusge-
halte en de zwaarteklasse van de bovengrond van deze kaarteenheden
vermeld. Kalkrijke bovengronden zijn aangegeven met +, de kalkarme
en kalkloze zijn met — aangeduid. De vermelde humusgehalten hebben
betrekking op bouwlanden die vele jaren als zodanig in gebruik zijn.
Van een aantal voorkomende kaarteenheden wordt geen beoordeling ge-
geven. Deze liggen of buitendijks of nemen slechts een zeer beperkte
oppervlakte in. Evenmin zijn in de beoordelingstabel de samengestelde
kaarteenheden opgenomen. De waardering hiervan kan worden afgeleid
uit de beoordeling van de samenstellende componenten.
Voor de beoordeling van de diverse kaarteenheden is uitgegaan van de
meest voorkomende grondwatertrap. De codering van de gebruikte grond-
watertrap (zie 6.1.5) is in de kolom Gt opgenomen. Het cijfer in de ko-
lommen van de opbrengstklasse correspondeert met de opbrengsten van
de normentabel. Soms staat in deze kolom meer dan één cijfer vermeld,
nl. wanneer de opbrengstspreiding van de kaarteenheid binnen de normen
van de twee opbrengstklassen valt. De samenvoeging van de opbrengst-
klassen 2 en 3 voor vlas, wordt in de beoordelingstabel door de code 2/3
tot uitdrukking gebracht. Naast de opbrengstklasse is per gewas ook de
oogstzekerheid en bij enkele gewassen de kwaliteit aangegeven. In de
gemaakte driedeling betekent + goed, ± matig en — gering of slecht.
Een geringe oogstzekerheid duidt hierbij op een meer dan normale op-
brengstspreiding van jaar tot jaar als gevolg van een grote gevoeligheid
van de betrokken kaarteenheid o.a. voor bepaalde klimaatinvloeden
(droogterisico, moeilijkheden bij het aanslaan van het gewas). De kwali-
teit heeft betrekking op knolvorm en sortering bij aardappelen, en de
lengte, fijnheid en regelmatigheid van het lint' bij vlas.

8.1.3 Aanvulling op de bodemgeschiktheidsbeoordeling
Zoals in 8.1.1 reeds is aangegeven moet aan het begrip 'bodemgeschikt-
heid' een ruimere inhoud worden toegekend dan alleen het opbrengend
vermogen van de grond. Hoewel in de globale beoordelingsschaal door het'
opnemen van de grondwatertrap, de oogstzekerheid en de kwaliteit hier-
mee reeds ten dele rekening is gehouden, is een nadere uiteenzetting over
enkele van belang zijnde factoren gewenst.
Bij goed doorwortelbare, diepe klei- en zavelgronden is het vochthoudend
vermogen van het profiel voldoende om tijdens het groeiseizoen het gewas
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van water te voorzien. Verlaging van de grondwaterstand tijdens het groei-
seizoen is bij deze profielen dan ook van minder betekenis dan bij de
zandgronden met een kleidek en de klei- en zavelgronden op zand
(kZnUA, &Zn40A, Mnl2A, Mn22A, Mn82A). Deze gronden hebben
in het profiel een geringere hoeveelheid beschikbaar vocht, terwijl boven-
dien de beworteling ondieper is, omdat de wortels niet in de zandonder-
grond kunnen doordringen. Als gevolg hiervan wordt eerder het contact
tussen het grondwater en de bewortelingszone verbroken. Verdrogings-
verschijnselen uiten zich vroeger en sterker in de gewassen naarmate het
klei- of zaveldek dunner, de zandondergrond grover en de grondwater-
stand dieper is (tabel 11).

Tabel 11 Droogtegevoeligheid in verband met zanddiepte, zandgrofheid en
grondwaterstand

verschillen ten
gevolge van toenemende droogtegevoeligheid •>-

afnemende C Mnl2A, Mn22A, Mn82A met zand, beginnend op 75 cm >-
zanddiepte f Mn 12A enz. met zand, beginnend op 45 cm >• A-Zn40A

toenemende ( A-Znl3A >• &Zn40A
zandgrofheid {> Mnl2A enz. met M50 ca. 90 >- Mnl2A enz. met M50 ca. 140

toenemende diep- / Gt IV (III), gemiddeld laagste zomergrondwaterstand 80—120
te van de zomer- ) cm >- Gt V en VI, gemiddeld laagste zomergrondwa-
grondwaterstand ( terstand dieper dan 120 cm

Bij deze droogtegevoelige gronden is het handhaven van een zo hoog
mogelijke voorjaarsgrondwaterstand (ca. 60 cm beneden maaiveld) gunstig.
Er moet echter gewaakt worden tegen te ondiepe standen. De teelt van
wintergewassen wordt dan riskant (uitwinteren van wintertarwe). Derge-
lijke gronden zijn in het voorjaar minder vroeg, kunnen later worden be-
werkt en ingezaaid. Te hoge grondwaterstanden werken remmend op de
mechanisatie (bijvoorbeeld voorjaarsgrondbewerking, rooien van aard-
appelen en suikerbieten, ploegen op wintervoor). Tevens is bij de toene-
mende mechanisatie de kans op structuurbederf groter.
De vroegheid wordt niet alleen bepaald door de diepte van de grondwa-
terstand, mede bepalend is de profielopbouw. De capillaire stijgsnelheid
bij homogene, lichte profielen is groter dan bij de zwaardere. Door de
grotere opdrachtigheid drogen lichte gronden veel minder snel op en blij-
ven iets langer koud. In de zomer kan een goede opdrachtigheid als een
voordeel worden beschouwd. De aanwezigheid van zandlagen of zwaar-
dere lagen in het profiel vermindert de opdrachtigheid.
Zwaarte, vochtgehalte en structuur van de bovengrond beïnvloeden de
bewerkbaarheid. Lichte gronden zijn gemakkelijker te bewerken dan
zware, vochtige gemakkelijker dan natte en soms ook droge, gronden met
een goede structuur beter dan gronden met een slechte structuur. Een
goede structuurtoestand eist in het voorjaar minder bewerking en leidt
tot een beter resultaat (kruimelig zaaibed voor fijnzadige gewassen en
een weinig kluiterige grond voor aardappelen).
Een zware grond laat zich in het algemeen beter op wintervoor ploegen
dan een lichte. Bovendien zijn op de zware gronden de kansen op ver-
onkruiding kleiner en derhalve de kosten van onkruidbestrijding lager.
De spitmachine zal mogelijk de waardering ten aanzien van de bewerk-
baarheid veranderen. Zware gronden zijn nl. het meest geschikt voor deze
wijze van bewerken, omdat zij beter 'steek houden'.
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De structuur en de structuurstabiliteit van kalkrijke gronden is in het
algemeen beter dan van kalkarme. Slempigheid is dan ook een verschijn-
sel dat zich voornamelijk bij kalkarme gronden voordoet, al wordt het
ook aangetroffen op kalkrijk, zeer licht bouwland. De slempgevoeligheid
vermindert bij een goede voorziening met organische stof (groenbemes-
tingl).

8.1.4 De bodemgeschiktheid van de kalkrijke poldervaaggronden
De kalkrijke poldervaaggronden met profielverloop 5 (MnlSA, Mn25A,
Mn35A en Mn45A) in het zuidwestelijke zeekleigebied behoren groten-
deels tot de superieure cultuurgronden van Nederland. De zavel- en klei-
gronden op zand (profielverloop 2), Mnl2A, Mn22A en Mn82A, leveren
in het algemeen nog goede opbrengsten.
Gemiddeld bestaat het bouwplan uit ca. 40% hakvruchten (aardappelen
en suikerbieten), 30% granen (wintertarwe, zomertarwe en zomergerst)
en 30% handelsgewassen (voornamelijk vlas, erwten en de laatste jaren
ook graszaad).
Bij de teelt van aardappelen vallen de rasverschillen tussen het Zuidhol-
landse en het overige gedeelte van het kaartblad op. Op de Zuidhollandse
Eilanden worden hoofdzakelijk Eigenheimers verbouwd, terwijl in noord-
westelijk Noordbrabant en in Zeeland de teelt van Bintje domineert.

Kaarteenheid MnlSA (bouwyoorzwaarte 8-17,5% lutum)
Deze gronden zijn zeer gewild voor de grove tuinbouw, de teelt van
bloemzaden en bloembollen (Oyerflakkee, Duiveland en Tholen). Voor
de akkerbouw en de fruitteelt wordt aan het zwaardere deel (met meer
dan ca. 12% lutum) de voorkeur gegeven. Het lichtere deel is gevoeliger
voor verslemping en geeft lagere opbrengsten in het bijzonder voor win-
tertarwe, zomertarwe, erwten en suikerbieten. Dit komt in de beoorde-
lingsschaal tot uiting door toekenning van de opbrengstklasse 3.

Kaarteenheid Mn25A (bouwvoorzwaarte 17,5-25% lutum)
Deze gronden zijn zonder enige beperking voor alle teelten zeer geschikt.

Kaarteenheid Mn35A (bouwvoorzwaarte 25-35% lutum)
De gronden van deze eenheid zijn zeer geschikt voor alle teelten, speciaal
voor suikerbieten en wintertarwe. Ook aardappelen geven hoge opbreng-
sten, maar in bepaalde jaren kan de knolvorm van sommige rassen min-
der gunstig zijn. Op Overfalkkee, waar voldoende lichte gronden voor-
komen voor het verbouwen van aardappelen, neemt de teelt van aard-
appelen sterk af naarmate de bouwvoor zwaarder is. Dit is vooral een
gevolg van de oogstbezwaren op deze vrij zware gronden.

Kaarteenheid Mn45A (bouwvoorzwaarte > 35% lutum)
De bouwvoorzwaarte beperkt zich grotendeels tot het traject van 35-45%
lutum. De gronden zijn geschikt tot zeer geschikt voor alle teelten. Het
rooien van aardappelen en suikerbieten wordt echter bezwaarlijk, vooral
bij het toenemende gebruik van zware machines voor dit werk. De knol-
vorm van aardappelen is minder gunstig en de lintkwaliteit van het vlas
neemt af.

Kaarteenheden Mnl2A (8-17,5% lutum), Mn22A (17,5-25% lutum) en
Mn82A (> 25% lutum)
Deze kaarteenheden hebben in de profielen zand, beginnend tussen 40
en 80 cm diepte. De hiervoor bij de diepe klei- en zavelgronden gemaakte
opmerkingen over de bouwvoorzwaarte gelden eveneens voor deze een-
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A f b. 30 Croeiverschillen in gerst als gevolg van verschillen in zanddiepte. De
slingerende, donker gekleurde strook, die van links naar rechts door de foto loopt
(voormalige kreek), is een poldervaaggrond met profielverloop 5 (Mnl5A).
De rest van liet perceel bestaat uit vlakvaaggronden met een kleidek (£Zn40A),
waarop het gewas sterk is verdroogd.

heden. De geschiktheid neemt toe naarmate het zavel- of kleidek dikker
is, de zomergrondwaterstand minder diep wegzakt en het zand minder
grof is. De variaties in zanddiepte kunnen binnen een kaartvlak en ook
binnen een perceel aanleiding geven tot vrij grote spreidingen in de
opbrengst en de afrijping (afb. 30).
Wanneer het lutumrijke dek dikker is dan ca. 60 cm, zijn oogstdepressies
in normale jaren te verwaarlozen. Slechts in extreem droge jaren komt op
dergelijke profielen verdroging voor.

8.2 Grasland
Het grasland in dit gebied met overwegend akkerbouw is van onderge-
schikte betekenis. Het wordt vooral aangetroffen op voor akkerbouw
minder geschikte gronden. Deze geringe geschiktheid kan worden ver-
oorzaakt door ongunstige profieleigenschappen of hydrologische omstan-
digheden. In de Hoekse Waard en op Putten zijn het storende lagen en
kalkarme, zware bovengronden (eenheden gM88, gM88/85); op Duive-
land is de beperking het geringe lutumgehalte en het ondiep voorkomen
van zand (eenheid Zn40A). De weidegorzen langs het Haringvliet en
Spui zijn weinig geschikt voor bouwlandexpolitatie door regelmatige over-
stromingen, de ten dele verlande kreekbeddingen door lage ligging en
somtijds door verzilting.
De waterbeheersing van de huisweiden is afgestemd op het omringende
bouwland; daardoor zijn de grondwaterstanden in de zomer voor gras-
landexploitatie te diep. De grasgroei begint vroeg in het voorjaar, maar
zal in de zomer langduriger stagneren dan bij een meer aangepaste water-
stand het geval zou zijn. Door de diepe grondwaterstanden is de kans op
vertrapping gering en zijn deze gronden in de herfst lang beweidbaar. Het-
zelfde geldt voor het grasland op de gemengde bedrijven van Duiveland
(eenheid Zn40A).

82



Het grasland op de kalkarme gronden in de Hoekse Waard en op Putten
vertoont eveneens een merkbare zomerdepressie. Het is bovendien minder
vroeg in het voorjaar en in de herfst enigermate gevoelig voor vertrapping.
De weidegorzen zijn eveneens niet vroeg en zijn ook in het najaar wel
gevoelig voor vertrapping, maar hebben een meer regelmatige graspro-
duktie.
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Bijlage l Analyse-uitslagen van genomen grondmonsters

Nr.

1

2

3a

3b

4

5

6

7

8

9a

9b

lOa

lOb

l la

l lb

lic

Legenda
eenheid

MOb75

MOo02

MOoOS

MOoOS

A:Zn40A

gM88

Mn85C

Mnl2A

Mn82A

Mnl5A

Mnl5A

Mn25A

Mn25A

Mn35A

Mn35A

Mn35A

Hor.

C2g

C2G

C1G

C2G

Ap
C2gl
C2g2
C2g3

Clgl
Clg
C2g
C1G

Ap
Clg
C2g
C1G
Ap
C2gl
C2g2
C2g3
C2g3
Ap
C2gl
C2g2
C2g3

Ap
C2gl
C2g2

Ap
C2gl
Ap
C2
C2gl
C2g2
C2g3

Ap
C2gl
C2G
Ap
C2gl
C2g2
C2g3
Ap
C2gl
C2g2

Ap
C2g
C2G

Diepte
in cm

0— 20

0— 5

0— 20

0— 20

5— 25
30— 40
40— 50
55— 80

17— 22
28— 35
40— 55
78— 83

5— 25
28— 35
40— 55
70— 90

0— 20
20— 30
30— 45
45— 75
75—120

0— 25
25— 45
45— 65
65—100

0— 25
25— 50
50—100
10— 25
45— 75

0— 25
25— 45
45— 75
75—110

110—125
10— 25
35— 50
80—100
0— 26

26— 45
45— 80
80—120

5— 25
30— 45
50— 80
10— 25
25— 75
75—100

PH
KC1

7,7

7,5

6,5

7,7

7,5
8,0
8,1
8,4

5,6
7,1
7,4
6,2

6,3
7,1
7,4
7,2

7,4
7,6
7,9
8,2
8,3

7,5
7,5
8,0
8,2

7,6
7,6
8,0

7,5
8,0

7,5
7,1
7,4
8,0
7,7
7,2
7,3
7,4
7,4
7,4
7,7
7,8

7,5
7,6
7,8

7,1
7,3
7,9

CaCOj,
%

13,2

4,2

0,1

8,7

6,5
9,6

10,6
7,9
0,1
1,2
2,3
0,1

0,1
1,2
2,3
0,1
3,0
6,3
6,6
5,6
5,6

4,3
5,7
4,4
4,9
4,2
7,2
9,6

4,1
9,0

4,9
6,3
9,1
7,8
7,5

3,5
7,0
7,9
6,0
8,5
9,8
9,7

13,0
15,5
17,0
4,0

• 5,8
10,2

Hum.
%

9,7

9,2

17,3

14,0

3,5
0,4
0,5
0,1

3,2
1,4
1,1
1,9
3,2
1,4
1,1
1,8
2,2
1,6
0,5
0,2
0,2

2,2
1,5
0,3
0,2

1,7
0,8
0,4

1,6
0,4

2,1
1,8
1,1
0,5
0,6
2,2
1,2
1,0
2,4
1,4
0,8
0,6
2,7
1,4
1,2

2,1
1,1
0,3

In % v.d. minerale delen '.
<2

29

37

41

43

22
6
6
3

25
28
29
48

28
28
29
29
17
16
9
4,5
1,5

31
42

7
2

15
21
9
8
6

24
24
21
10
10
22
26
22

26
30
15
9

30
30
28
32
47
11

<16

46

61

67

72

34
11
12
5,5

44
43
41
80
40
43
41
41

22
21
11,5
6,3
2,2

46
61

8
3

22
30
14
13
7,5

31
37
32
13
12
31
38
31
43
47
26
21

50
47
46

49
69
16

<50

86

87

94

95

54
21
30

8,5

77
80
80
98
78
80
80
81

41
37
19,5
11
6

71
87
11
5

48
53
34

25
19,5
54
68
60
21
30

58
71
64

69
76
58
36

91
91
85
77
94
44

>150

0,5

1,5

1,5

1,5 -

i
S

15 fl
9

18 1

1 '"
0,2;
0,2 'i
0,1 :

1 -i
0,2 ';

0,2
0,1
7 j
5
5

14
18

4,5
1

32,5
38

1,5
1
0,2
3
1
2
1
0,5
1,5 -
6
1
0,2
0,1
2,5 •
0,5
0,3
1
1
0,1
0,2
1
0,2
0,3

H-bezetting niet bepaald; i.p.v. kationen in %>, basen in °/o



M50 Lut./

slib
xlOO

63

61

61

60

65
113
95
120

57
63
60
60

70
65
71
71

81
78
78

118
1 18

67
69

132
140

68
70
66

62
85

77
65
66
77
83

71
68
71

60
64
58
43

60
64
61

65
64
69

Kali- Kationen in %>
fix. Na K Mg Ca H

18

15

19

16

17 5,9 2,0 15,7 57,8 18,6
25 8,7 2,3 17,0 61,0 11,0
28 8,3 1,9 19,5 62,0 8,3
35 11,7 2,1 18,6 62,4 5,2

25 6,8 3,1 20,0 68,1 2,0
42 11,6 1,6 12,2 72,5 2,1
34 12,4 1,5 7,4 75,2 3,5

17
28

5

7
23 0,5 2,0 4,0 93,4 *
31 0,6 1,2 4,3 93,8 *
7
9 1,2 1,2 4,8 92,4 *

28 1,1 1,6 8,6 85,6 3,1
1,8 1,8 6,9 85,2 4,3

6
36 0,9 1,8 6,0 91,1 *
21 0,8 1,5 6,2 91,5 *

33
15

43
7

Coördi-
naten

74.59
424.17

72.03
404.84

78.22
418.43

73.75
424.62

78.58
418.32

73.80
422.82

76.08
424.83

75.90
403.72

67.30
406.02

63.80
407.83

78.66
414.02

78.78
400.94

65.18
417.60

77.54
402.66

69.94
420.90

62.50
421.44

Lab.
nr.

A241802

A259398

A241804

A241803

A241795
A241796
A241797
A241798

A247317
A2473.18
A247319
A247320

A241791
A241792
A241793
A241794

A249746
A249747
A2'49748
A249749
A247950

A244235
A244236
A244237
A244238

A244185
A244186
A244187

A240788
A244927

A243560
A679937
A679938
A243561
A679939
A678469
A678470
A678471

A244195
A244196
A244197
A244198
A244920
A244921
A244922

A676794
A244917
A244918







Bijlage 2 Globale geschiktheidsbeoordeling van de voornaamste binnendijkse kaarteenhed*

bovengrond

kaart-
eenheden
code

&Znl3A
Zn40A
&Zn40A

gM88
gM25
gM85*

Mnl5C
Mn25C
Mn85C

Mnl2A
Mn22A
Mn82A

MnlSA
Mn25A
Mn35A
Mn45A

Gt CaCOa

V +
VI +
VI +

v —
V —
V —

VI —
VI —
VI —

VI +
VI +
VI +

VI +
VI +
VI +
VI +

C/ï
p
E
.c

^

2 —3,5
1,5—2,5
1,5—2,5

3 —5
2 -—4
2 —5

2 —3
2 —3
3 —4

1,5—2,5
2 —3
2 —3

1,5—2,5
1,5—2,5
2 —3
2 —3

g
3

15
0

12 —25
< 8

8 —25

25 —40
17,5—25

>25

8 —17,5
17,5—25
25 —35

8 —17,5
17,5—25
25 —40

8 —17,5
17,5—25
25 —35
35 — 45

winter-
tarwe

i
M 'S

S u ' -°i-i co "55 <5
o< £ o "u
O 3 O N

3 +
2 ±
3 ±

3 —
3 ±
3 ±

3 ±
4 ±
4 ±

3 ±
4 ±
4 ±

3 + 4 +
4 +
4 +
4 +

zomer-
tarwe

,
'M T3
M 'B
C _öU CO .i -g

tl II
0 3 O N

3 +
2 ±
3 ±

3 ±
4 ±
4 ±

3 +
4 +
4 +

3 ±
3 +
3 +

3 + 4 +
4 +
4 +
4 +

zomer-
gerst

ij
to 'O
00 '5

5 o ^ -S(H CO w 4)
J3 'S 00 _2
O4 ^H O Cü
O ^j O N

3 +
2 ±
3 ±

3 ±
4 ±
4 ±

3 + 4 +
4 +
4 +

3 ±
3 +
3 + :

3 + 4 + 3
4 +
4 +
4 +

* komt alleen voor in samengestelde kaarteenheden

Verklaring van de gebruikte cijfers en tekens:

Opbrengstklasse
4
3
2

Omschrijving
Zeer goede opbrengsten
Goede opbrengsten
Matige opbrengsten

Oogstzekerheid
+

Omschrijving
Geen bijzond'
Enig risico 01
Groot risico



'n. voor de belangrijkste akkerbouwgewassen

globale

suiker-
bieten

in "Ooo '5
C , .e
D U .i "C
t- co co S
42 2 00 •*!
0..3 0 'S
O M O N

3 +
2

; 3 ±
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Opmerkingen

bij Gt III geen droogterisico; iets te nat voor bouwland
bij Gt IV hogere opbrengst en grotere oogstzekerheid door geringer droogterisico
bij Gt II grasland; bij Gt III geen droogterisico, iets te nat voor bouwland

bij Gt IV hogere opbrengst en grotere oogstzekerheid door geringer droogterisico
bij Gt III geen droogterisico; iets te nat voor bouwland

bij Gt IV gelijke beoordeling, iets later; buitendijks niet beoordeeld
bij Gt III iets te nat voor bouwland; buitendijks niet beoordeeld
buitendijks niet beoordeeld







Bijlage 3 Alfabetische lijst van kaarteenheden; voor zover bedijkt met hun abso-
lute en relatieve oppervlakte

Zuivere kaarteenheden
met grondwatertrap

gM25-V
-V/VI

gM85*
gM88-V

JtZnl3A*
A-Zn40A-II

-III
-IV
-VI

M61C-V

Mnl2A-III
-IV
-V
-V/VI
-VI

Mnl5A-II
-III
-IV
-V
-V/VI
-VI

Mn22A-III
-V
-V/VI
-VI

Mn25A-III
-IV
-V
-V/VI
-VI

Mn35A-V
-V/VI
-VI

Mn45A-VI

Mn82A-VI
Mn86A-V
Mnl5C-VI
Mn25C-VI
Mn85C-V

MolOA*
Mo.20A'

MObl2i
MOblS1

MOb72»
MObTS1

MO0021

MOoOS1

pM51-V
Zn 13 A-V
Zn40A-III

-VI

Oppervlakte
in ha3

35
15

15

45
35
40
45
20

20
185
90
60

675
—
70
30

860
285

10700

65
60
75

680

75
55

585
880

6425

305
420

2150

170

425
10
5

15
25

20
—

5
305

in %4

0,1
—

—

0,1
0.1
0,1
0,2
—
—
0,7
0,3
0,2
2,4
—
0,3
0,1
3,1
1,0

38,6

0,2
0,2
0,3
2,5

0,3
0,2
2,1
3,2

23,2

1,1
1,5
7,8

0..6

1,5
—
—
—
0,1

—
—

—
IJ

Beschrijving
op blz.

61

61
61

55
55

60

66

69

66

69

69

69
66
68
61
61
61

60
60

58
59
58
59
59
59
60
55
55

Samengestelde kaarteenheden
met grondwatertrap

Ao
gM88/85-V

-V/VI

25
85
40

0,1
0,3
0,1

76
75



Samengestelde kaarteenheden Oppervlakte
met grondwatertrap in ha3 in %4

£Znl3/40A-III
-V/VI

A-Znl3A/Mnl2A-V
(tZnl3A/Mnl5A-II

/cZn40A/Mn!2A-VI
/cZn40A/Mn22A-VI

Mnl2/15A-IV
-V
-V/VI
-VI

Mnl5/25A-II
-V/VI

Mn22/25A-V/VI
-VI

Mn25/35A-V/VI

Mn82/35A-V/VI
-VI

MolO/20A-II
Mo20A/Mnl5A-II
Mo20A/Mn25A-II-

40
60
10
35

35
80

105
15
85
770

35
40
25
80
45

15
20
55
20
20

0,1
0,2
—
0,1
0,1
0,3

0,4
—
0,3
2,8

0,1
0,1
0,1
0,3
0,2

j

0,2
—
—

Beschrijving
op blz.

72

74
74

75
75
75

76

75

76

75

75
75
75

totaal 27720 99.3

* De kaarteenheid komt alleen in samengestelde kaarteenheden voor.
1 De kaarteenheid komt alleen buitendijks of in laag bekade polders voor.
2 De kaarteenheid is slechts berekend yoor het gedeelte dat binnendijks ligt.
3 De oppervlakte is afgerond op 5 ha! voor totalen <999 ha en op 25 ha voor
grotere oppervlakten. Oppervlakten beneden 5 ha zijn niet vermeld (—).
4 De totale oppervlakte van de binnen de hoofdwaterkeringen gelegen gronden is
op 100 gesteld. De percentages zijn afgerond op 0,1%. Percentages beneden
0,1% zijn niet vermeld (—).
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