
Rijksstation voor Populierenteelt 

Intern Rapport nr. 1 1980 

Valleigronden geschikt voor de 

populieren teelt. 

Een literatuurstudie. 

J. VAN SLYCKEN 



I_NHOUDSTABEL 

'KLASSE I 

- Valleigronden 
- Gronden buiten de vallei 

KLASSE II 

- Valleigronden 
- Gronden buiten de vallei 

KLASSE III 

- Valleigronden 
- Gronden buiten de vallei 

KLASSE IV 

- Valleigronden 
- Gronden buiten de vallei 

KLASSE V 

- Valleigronden 
- Gronden buiten de ' vallei 

1 - 29 

1 - 26 
27 - 29 

30 - 63 

30 - 54 
55 - 63 

64 - 96 

64 - 87 
88 - 96 

97 - 110 

97 - 106 
107 - 110 

111 - 115 

111 - 113 
114 - 115 



EEN LITERATUURSTUDIE 

BASISWERKEN 

H. LIEKENS 1962. Studie van de Bodemgesteldheid van Vallei
_gronden en hun Geschiktheid van de populierenteelt. 
Doctoraatsthesis K.V.L. 

I. 

Bodemkaart van België - kaartbladen en verklarende teksten bij 
de kaartbladen. I.W.O.N.L. Centrum voor Bodemkartering - Gent. 

ANDERE GERAADPLEEGDE WERKEN 

DE LEENHEER L. Cursus Agrarische Bodemkunde. - R.U.G. 

OUCHAUFOUR Ph. Pêdologie. Ed. Masson Paris - 1977. 

REHFUESS K.E. : Waldboden . Entwicklung. Eigenschaften und 
Nutzung. Verslag. Paul Parey. Hamburg und Berlin 1981. 

SCHEYS G. : Bijdrage tot de kennis van de Hagelandse Bodems 
en hun produktie capaciteit I.W.O.N.L. Centrum voor Bodem
kartering Gent. 

1 
I 



II. 

KLASSIFICATIE VAN DE VALLEIGRONDEN I.V.M. DE POPULIERENTEELT 

Tabel 1 ~ Indeling in klassen naar Bodemseries 

KLASSE I I I I I I IV V 

Vallei- Eep Efp Efp Ldp zuur 
gronden Eepz vEfp Agp 

Eepy sEép sEfp vAf/gp 
Efpm vAgp 

Aep Afp Lc/dp 
Aepy Afpy Af/gp sV 

vAfp Lep 
Uép Ad/ép V zuur 

Ahp V ontwaterd 
Udp Edp Ac/dpy 

arm nV 
Eé/fp Adp arm vLfp 

Ldp Agp 
Aé/fp (v)Efp Ld/hp 
Lép n6 Afé V Rijk 

(n)V 
(v)Ufp vlé/fp 

Afé 
Ad/ép Ai/fp Ahb 

A db 
Ah/ép Ac/ dpy· L fé -

Rijk I i 
I 

Aéb nAfé 
Aé/fb Vk ontw. 
Adp(Rijk)) Ad/éb 
(n)Afé 

Gronden Aëa Ad po Pcf(p) Sbf(p) 
buiten Abao Abpl 

de Edb Abp(c) sPdf 
vallei Eé/fb Lda 

Ldc 



Tabel 2 Oe natuurlijke drainageklasse 

Symbool Definitie (•) Natuurlijke drainering (• •) 

leem-klei zand leem-klei zand 

,a, - zeer droog - te sterk 

• b, (niet gleyig) droog goed iets te sterk 

,c, zwak gleyig matig droog matig 

• d, ma tig gleyig matig nat onvoldoende 

.h. sterk gleyig nat tamelijk slecht 

,i, zeer sterk gleyig zeer nat slecht 

• e, sterk gleyig met nat tamelijk slecht 

reduktiehorizont 

. (, zeer sterk gleyig met zeer nat slecht 

reduktiehorizont 

.g. gereduceerd uiterst nat zeer slecht 

,A,=(,a,)+, b,+,C,+, d, niet tot matig gleyig zeer droog goed tot te sterk tot 

tot ma tig nat onvoldoende onvoldoende 

• B.= ,a,+, b, (niet gleyig) zeer droog goed te sterk en 

en droog iets te sterk 

.D.=.c.+.d. zwak en matig gleyig matig droog ma tig tot onvoldoende 

en matig nat 

.I.=.h.+.i. sterk en zeer sterk nat en zeer nat tamelijk slecht en slecht 

gleyig 

.F.=.e,+.f, sterk en zeer sterk nat en zeer nat tamelijk slecht en slecht 

gleyig met 
reduktiehorizont 

,G,=.e,+,f,+.g. sterk en zeer sterk nat tot uiterst tamelijk slecht tot zeer slecht 

gleyig met nat 

reduktiehorizont, tot 
volledig gereduceer~ 

--

Diepte in cm waarop roest- of 
reduktieverschijnselen beginnen ( •> 

leem-klei zand 

roest reduktie roest reduktie 

- - - -
> 125 - 90-125 -

80-125 - 60-90 -
50-80 - 40-60 -
30-50 - 20-40 -

0-30 - 0-20 -
30-50 >80 20-40 >80 

0-3'0 40-80 0-20 40-80 

L40 .:C40 - -

>50 - >40 -
- - >90 -

50-125 - 40-90 -
...( 50 - ~ 40 -

< 50 >40 c:::: 40 ,.. 40 

0-50 <125 0-40 ~125 

I 
I 

I 

I 

H 
H 
H 



(~) De definitie en de diepte waarop de roestverschijnse
len voorkomen verschillen volgens de textuurklassen. 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen lemig of kleiig 
materiaal (L •• , A •• , E •• , u .. ) en zandig materiaal 
(Z •• , S •• , P •• ). 

(~~) Gunstige drainering : gleyverschijnselen beginnen op 
meer dan 125 cm in leem- en zandleemgronden, of tussen 
90 en 125 cm in lichtere gronden; gunstige waterhuis
houding gans het jaar. 

Matige drainering : Weinig uitgesproken gleyverschijnse
len beginnen tussen 60 en 125 cm in leem- en zandleem
gronden, of tussen 60 en 90 cm in lichtere gronden. De 
ondergrond is periodiek nat. Deze klasse is gunstig voor 
weiland en nog voor bijna alle akkerteelten. 

OnvoZdoende drainering : matig uitgesproken gleyverschijn
selen beginnen vanaf het bovenste deel van de textuur B 
horizont en leem- en zandleemgronden, of tussen 40 en 60 
cm in lichtere gronden, of tussen 50-80 cm in de alluviale 
en colluviale gronden. Deze klasse is periodiek te nat 
voor akkerteelten, doch zeer gunstig voor weiland. 

TameZijk sZeahte drainering : sterk uitgesproken gleyver
schijnselen beginnen op minder dan 50 cm; de reduktieho
rizont, indien aanwezig, begint tussen 80 en 125 cm. De 
grond is nat gedurende een groot deel van het jaar wegens 
de langzame waterafvoer. Deze klasse is veel te nat voor 
akkerbouw, kunstmatige drainering is noodzakelijk voor 
een optimale opbrengst. 

IV. 

SZeahte drainering : zeer sterk uitgesproken gleyverschijn
selen beginnen vanaf de bovengrond; de reduktiehorizont 
begint tussen 40 en 80 cm. .Het water wordt weinig of niet 
afgevoerd en de grond, verzadigd met water gedurende het 
grootste deel van het jaar, is slechts voor weiland ge
schikt; kunstmatige drainering is noodzakelijk. 

Zeer sZeaht~ drainering : de reduktiehorizont begint direkt 
onder een donkergrijze, venige bovengrond; de gronden van 
deze klasse liggen in enkele moerassige kommen van de val
leien en zijn absoluut ongeschikt voor akker- en weidebouw. 
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Figuur 2 Indeling van de bodem in horizonten en hun definitie 
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K L A S S E I 

steeds winstgevend voor de uit
bater mits normale teeltzorgen. 

Deze gronden geven normaal 90 tot 100% van de 
optimale produktie die in gunstige omstandigheden 
kan verwacht worden. 

A. VALLEIGRONDEN 



Eep sterk gleyige gronden op kleiig materiaäl met reduktie
horizont 

Eepz idem maar zandiger of liahter wordend sediment met de 
diepte 

Eepy idem maar kleiiger of zwaarder wordend sediment met de 
diepte. 

E textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = klei 

e drainageklasse : sterk gleyig met reduktiehorizont 

dus : - gley tuspen 30 à 50 cm beg~nnend 
- reduktiezone tussen 80 à 120 cm beginnend 
- tamelijk slechte natuurlijke drainering 

1. 

De grond is nat gedurende een groot deel van het 
jaar wegens de langzame waterafvoer. Deze klasse 
is veel te nat voor akkerbouw, kunstmatige draine
ring is noodzakelijk voor een optimale opbrengst. 

p gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

De natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale afzettingen van de valleien aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedimentatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsomstan
digheden, maar geen uitlogings- of aan~ijkingshorizont. 
De beperkende faktoren die oorzaak zijri van de afwezig
heid van deze differentiatie zijn enerzijds de tijd en 
anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap horizont 
rust direkt op het gleyig, weinig of niet verweerd moe
dermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik), waaronder dan 
gewoonlijk een reduktiehorizont (G horizont) wordt aange
troffen. De natte regosols zijn vooral Haplaquepts en 
Hum a quepts. 

Voorbeeld van beschrijving bij kaartblad Geraardsbergen 

Serie Eep : sterk gZeyige gronden op kleiig materiaal met re
duktiehorizont 

Profiel : Sterk hydromorfe recente alluviale bodem, Hurnaquept. 
De Ap is goed ontwikkeld, zeer donker grijsbrui.n (10 YR 3/2) 
en vertoont duidelijke roestvlekken. Deze horizont rust op 
30-40 cm op gelaagd, bruingrijs kleiig materiaal met uitgespro
ken roestvlekken. De reduktiehorizont, die begint tussen 80 en 



125 cm, is bleekgrijs met vlekken in licht-kleiig materiaal 
en donker blauwgrijs in zwaar-kleiig materiaal ; roestvlekken 
komen nog slechts voor langs wortelgangen. Op ca. 100 cm is 
de ondergrond meestal zandiger of lemiger, soms zwaar kleiig 
en zeer plaatselijk (langs de pleistocene rand) venig. 

Waterhuishouding. Te nat in de winter en soms geïnundeerd 
vochtig in de zomer. 

Landbouw. Slechts geschikt voor weiland en populieren. Kunst
matige drainering is gewenst om zodevertrappeling in graasweide 
te voorkomen. 

2. 



donker grijsbruin (10 YR 4/2) : hieronder zijn de lichte la
gen meestal licht bruingrijs (10 YR 4/2) en sterk gevlekt; 
de zware lagen zijn gewoonlijk grijzer en vertonen minder 
gleyvlekken. In de reduktiezone, beginnend tussen 80 en 125 
cm, zijn de lichte lagen lichtgrijs (2.5 Y 7/2) en vertonen 
nog enkele vlekjes; de zware lagen zijn duidelijk grijs tot 
blauwgrijs (5 Y 5/1-5 B 5/1). Bij uAep rust het lemig dek 
tussen 40 en 80 cm diepte op alluviale klei. 

Waterhuishouding : Sterke en langdurige wateroverlast in de 
winter en in de lente, soms zelfs in de zomer, vooral bij uAep. 

Landbouw. Enkel geschikt voor weide en populier. Het kunst
matig draineren verbetert het rendement en de botanische eigen
schappen van het grasland. Bij uAep zakt het overtollige wa~ 
ter in het voorjaar veel trager weg dan bij Aep, zodat de 
weiden veel later opbrengen. 

4. 

I 
I 
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Udp matig gleyige gronden op zwaar-kleiig materiaal 

U textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = zware klei 

d drainageklasse : matig gleyig 

dus : - gley beginnend tussen 50 en 80 cm 
- onvoldoende natuurlijke drainering 

Deze klasse is periodiek te nat voor akkerteel
ten, doch zeer gunstig voor weiland. 

p gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

De natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale afzettingen van de valleien aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedimentatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsom
standigheden, maar geen uitlogings- of aanrijkingshori
zont. De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de 
afwezigheid van deze differentiatie zijn enerzijds de 
tijd en anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap 
horizont rust direkt op het gleyig, weinig of niet ver
weerd moedermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik), 
waaronder dan gewoonlijk een reduktiehorizont (G hori
zont) wordt aangetroffen. De natte regosols zijn vooral 
Haplaquepts en Humaquepts. 

Voorbeeld van beschrijving bij kaartblad Zele 

Serie Vdp : matig gleyige gronden op zware klei 

Profiel : zie Edp; de A1 is gewoonlijk sterk humeus en zeer 
donker grijs (10 YR 3/1). 

Waterhuishouding-Landbouw : de regelmatige slibafzettingen, 
t.g.v. de jaarlijkse bevloeiingen, verklaren de topografisch 
hogere ligging van deze recent ingedijkte alluviale grond en 
maken iedere bemesting overbodig. Uiteraard komt alleen gras
land in aanmerking. De kwantiteit en de kwaliteit zijn zeer 
hoog. 

Serie Edp : matig gleyige gronden op klei 

Edp(o) : sterke antropogene invloed 

Profiel : hydromorfe alluviale grond. De Ap is 20-30 cm dik, 
(zeer) donker grijsbruin (10 YR 3-4/2) en goed humeus. De c 
begint onmiddellijkonder de Ap en vertoont gleyverschijnselen 
vanaf ca. 50 cm diepte. Soms is het bovendeel van het profiel 
vergraven (Edp(o)). Het materiaal verlicht meestal naar onder 
toe. 

5. 
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Uep sterk gZeyige gronden op zwaar-kZ~iig materiaal met 
reduktiehorizont. 

u textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = zware klei 
2-50u<55% 
0-2U>35% 

e drainageklasse : sterk gleyig met reduktiehorizont 

dus : - gley beginnend tussen 30 à 50 cm 
- reduktiezone beginnend tussen 80 à 120 cm 
- tamelijk slechte natuurlijke drainering 

De grond is nat gedurende een groot deel van het 
jaar wegens de langzame waterafvoer. Deze klasse 
is veel te nat voor akkerbouw, kunstmatige drai
nering is noodzakelijk voor een optimale opbrengst. 

p gronden zonder ·profielontwikkeling = Regosols 

De natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale afzettingen van de valleien aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedimentatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsom
standigheden, maar geen uitlogings-of aanrijkingshori
zont. De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de 
afwezigheid van deze differentiatie zijn enerzijds de 
tijd en anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap 
horizont rust direkt op het gleyig, weinig o~ niet ver
weerd moedermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik), 
waaronder dan gewoonlijk een reduktiehorizont (G hori
zont) wordt aangetroffen. De natte regosols zijn vooral 
HapZaquepts en Humaquepts. 

. . 

Voorbeeld van beschrijving bij kaartblad Geraardsbergen 

Serie Vep : sterk gZeyige gronden op zwaar-kleiig materiaal 
met reduktiehorizont 

Pr o fiel. ·sterk hydromorfe alluviale bodem, Humaquept. De bo
vengrond is zeer sterk humeus onder weide en zeer donker grijs 
(10 YR 3/1). Vanaf 30 cm diepte is de zware klei grijs (10 YR 
5-6/1) en roestvrij. Volledige reduktie treedt op vanaf 80-125 
cm. 

Waterhuishouding. Vochtig in de zomer, zeer nat o~ ge~nundeerd 
in de winter. 

Landbouw. Zie Eep; meestal als hooiland geëxplo~teerd in het 
voorjaar en als graasweide in het najaar; zeer geschikt voor 
populieren. 

6. 
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Ee/fp (EFp) , stePk tot (of) zeeP stePk gleyige gPonden op 
kleiig matePiaal met PeduktiehoPizont. 

E textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = klei 

e drainageklasse : sterk gleyig met reduktiehorizont 

dus : - gley beginnend tussen 30 à 50 cm 
- reduktiezone beginnend tussen 80 à 120 cm 
- tamelijk slechte natuurlijke drainering 

De grond is nat gedurende een groot deel van het 
jaar wegens de langzame ·waterafvoer. Deze klasse 
is veel te nat voor akkerbouw, kunstmatige draine
ring is noodzakelijk voor een opt~male opbrengst. 

f drainageklasse : zeer sterk gleyig met reduktiehorizont 

dus : - gley beginnend tussen 0-~0 cm 
- reduktie beginnend tussen 40-80 cm 
- slechte natuurlijke drainering 

7. 

Het water wordt weinig of niet afgevoerd en de 
grond, verzadigd met water gedurende het grootste 
deel van het jaar, is slechts voor weiland geschikt; 
kunstmatige drainering is noodzakelijk. 

F draineringscamplex : e + f : sterk of zeer sterk gleyig 
met reduktiehorizont 

dus - roest beginnend van 0-50 cm 
- reduktie beginnend dieper dan 40 cm 

p gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

Dé natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale afzettingen van de valleien aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedimentatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsom
standigheden, maar geen uitlogings- of aanrijkingshori
zont. De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de 
afwezigheid van deze differentiatie zijn enerzijds de 
tijd en anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap 
horizont rust direkt op het gleyig, weinig of niet ver
weerd moedermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik), 
waaronder dan gewoonlijk een reduktiehorizont (G hori
zont)wordt aangetroffen. De natte· regosols zijn vooral 
Haplaquepts en Humaquepts. 

I 
I' 



Voorbeeld van beschrijving bij kaartblad Tessenderlo 

Serie EFp : sterk of zeer sterk gleyige gronden op kleiig 
materiaal met reduktiehorizont 

Profiel : recente alluviale afzetting (Holoceen) zonder pro
fielontwikkeling. Onder de Ap of Al komt een roestige C voor 
die overgaat in een volledig gereduceerde ondergrond met grij
ze tot blauwgrijze basistint, waarin nog enkele diffuse roest
vlekken zichtbaar zijn rond de wortelgangen van hydrofiele 
planten (paardestaart, riet, zegge e.a.). De gronden afgezet 
door het stroomstelsel van de Grote Nete worden gekenmerkt door 
een hoog zandgehalte. Ze vormen met de L.p. en P.p gronden een 
zandige-kleigroep. De afzettingen van de Deroer daarentegen 
worden gekenmerkt door een hoog leemgehalte, zodat ze met de 
A.pb en E.p gronden een lernige-kleigroep vormen. Een reduk
tiehorizont komt voor op meer (Eep) of minder (Efp) dan 80 cm 
diepte. 

Waterhuishouding : (tamelijk) slecht of zeer slecht. 

Landbouw : ongeschikt voor landbouw. Eep en Efp (gedraineerd) 
zijn geschikt voor weide. 

8. 



Ae/fp (AFp) sterk tot (of) zeer sterk gleyige gronden op 
Zemig mate~iaal met reduktiehorizont. 

A textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = leem 

e drainageklasse : sterk gleyig met reduktiehorizont 

dus : - gley beginnend tussen 30 à 50 cm 
- reduktiezone beginnend tussen 80 à 120 cm 
- tamelijk slechte natuurlijke drainering 

De grond is nat gedurende een groot deel van het 
jaar wegens de langzame waterafvoer. Deze klasse 
is veel te nat voor akkerbouw, kunstmatige drai
nering is noodzakelijk voor een optimale opbrengst. 

f drainageklasse : zeer sterk gleyig met reduktiehorizont 

dus : - gley beginnend tussen 0-30 cm 
- reduktie beginnend tussen 40-80 cm 
- slechte natuurlijke drainering 

9. 

Het water wordt weinig of niet afgevoerd en de 
grond, verzadigd met water gedurende het grootste 
deel van het jaar, is slechts voor weiland geschikt; 
kunstmatige drainering is noodzakelijk. 

F draineringscomplex : e + f : sterk of zeer sterk gleyig 
met reduktiehorizont 

dus - roest beginnend van 0-50 cm 
- reduktie beginnend dieper dan 40 cm 

p gronden zonder pr ofielontwikkeling = Regosols 

De natte regaso • worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluvi l e afzettingen van de valleien aange~ 
troffen. Ze ver ~onen meestal een sedimentatiegelaagd
heid, te wijten a an de variaties in de afzettingsom
standigheden, maar geen uitlogings- of aanrijkingshori
zont. De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de 
afwezigheid van deze differentiatie zijn enerzijds de 
tijd en anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap 
horizont rust direkt op het gleyig, weinig of niet ver
weerd moedermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik), 
waaronder dan gewoonlijk een reduktiehorizont (G hori
zont) wordt aangetroffen. De natte regosols zijn vooral 
HapZaquepts en Humaquepts. 



Voorbeeld van een beschrijving bij kaartblad Geraardsbergen 

Serie Aep : sterk gleyige gronden op Zemig materiaal ·met re
duktiehorizont 

Serie uAep : sterk gleyige gronden op Zemig materiaal met 
reduktiehorizont; kleisubstraat beginnend op 
geringe diepte 

Profiel. Sterk hydrornorfe alluviale bodem, Haplaquept of Hu
maquept. Het lernig materiaal vertoont een onregelmatige tex
turele gelaagdheid; zwaar- en licht-lernige lagen wisselen af 
met dunne (<40crn) kleiige lagen. De basiskleur en de ge
vlektheid veranderen eveneens met deze gelaagdheid. De Ap 
horizont is donker grijsbruin (10 YR 4/2); hieronder zijn de 
lichte lagen meestal licht bruingrijs (10 YR 4/2) en sterk 
gevlekt; de zware lagen zijn gewoonlijk grijzer en vertonen 
minder gleyvlekken. In de reduktiezone, beginnend tussen 80 
en 125 cm, zijn de lichte lagen lichtgrijs (2.5 Y 7/2) en ver
tonen nog enkele vlekjes; de zware lagen zijn duidelijk grijs 
tot blauwgrijs (5 Y 5/1-5 B 5/1). Bij uAep rust het lernig dek 
tussen 40 en 80 cm diepte op alluviale klei. 

Waterhuishouding. Sterke en langdurige wateroverlast in de 
winter en in de lente, soms zelfs in de zomer, vooral bij uAep. 

Landbouw. Enkel geschikt voor weide en populieren. Het kunst
rnatig draineren verbetert het rendement en de botanische eigen
schappen van het grasland. Bij uAep zakt het overtolligewater 
in het voorjaar veel trager weg dan bij Aep, zodat de weiden 
veel later opbrengen. 

Verbreiding. Gedeelten van de beekvalleien in het leerngebied. 
uAep ligt vooral op de overgang tussen de oeverwallen en de 
kommen van de Dender- en Markvallei. 

Serie Afp : zeer sterk gleyige gronden op Zemig materiaal met 
reduktiehorizont 

Serie uAfp : zeer sterk gleyige gronden op Zemig mater~aal met 
reduktiehorizont; kleisubstraat beginnend op ge~ 
ringe diepte 

10. 

Profiel. Zeer sterk hydrornorfe alluviale bodem, Hurnaquept. Het 
materiaal is zoals dat van Aep meestal zeer heterogeen (zwaar
dere of lichtere tussenlagen) . Soms werden zelfs venige of 
kalkhoudende laagjes aangetroffen, o.a. in het Braambroek te 
Voorde. Bij uAfp komt tussen 40 en 80 cm diepte grijze alluvi
ale klei voor. De Ap horizont is donkergrijs (10 YR 4/1), sterk 
gleyig en soms verveend wegens de slechte hurnifikatie. Een 
reduktiehorizont begint tussen 40 en 80 cm. 



Waterhuishouding. 's Winters en in het voorjaar zeer nat of 
ge!nundeerd, 's zomers eveneens te nat. 

Landbouw. Slechts bruikbaar als hooiweide of nat bos (popu
lier); voor graasweide dient zeer doelrnatig ontwaterd te wor-
den. 

11. 



Lep sterk gleyige gronden op zandZemig materiaal met reduk
tiehorizont 

L textuurklasse van de bovenlaag {0-20 cm) = zandleem 

e drainageklasse : sterk gleyig met reduktiehorizont 

dus : - gley beginnend tussen 30 en 50 cm 
- reduktiezone beginnend tussen 80 en 120 cm 
- tamelijk slechte natuurlijke drainering 

De grond is nat gedurende een groot deel van het 
jaar wegens de langzame waterafvoer. Deze klasse 
is veel te nat voor akkerbouw, kunstmatige drai
nering is noodzakelijk voor een optimale opbrengst. 

p gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

De natte regosols worden op de nattere colluviale· en 
vooral de alluviale afzettingen van de valleien aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedimentatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsom
standigheden, maar geen uitlogings- of aanrijkingshori
zont. De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de 
afwezigheid van deze differentiatie zijn enerzijds de 
tijd en anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap 
horizont rust direkt op het gleyig, weinig of niet ver
weerd móedermatèriaal (Cg horizont, 10~100 cm dik), 
waaronder dan gewoonlijk een reduktiehorizont (G hori
zont) wordt aangetroffen. De natte regosols zijn vooral 
Haplaquepts en Humaquepts. 

Voorbeeld van een beschrijving bij kaartblad Geraardsbergen 

Serie Lep : sterk gleyige gronden op zandZemig materiaal met 
reduktiehorizont 

Serie uLep : sterk gleyige gronden op zandZemig materiaal met 
reduktiehorizont; kleisubstraat begin~end op ge
ringe diepte 

Profiel. Sterk hydromorfe alluviale (of colluvi~le) . 9rond, 
Haplaquept of Humaquept. De Ap is 20-30 cm dik, donker grijs
bruin ·(.1 0 YR 4/2) , soms zeer donker grijsbruin tot zeer don
ker grijs (10 YR 3-2/2-1) en goed humeus. De Cg horizont be
gint direkt onder de bouwvoor en vertoont zeer duidelijke gley
verschijnselen. Ten gevolge van een permanent hoge grondwater
stand begint een reduktiehorizont tussen 80 en 125 cm. De on-
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dergrond is soms zandig (vooral aan de rand van de Dender
vallei). Bij uLep rust het zandleemdek tussen 40 en 80 cm 
diepte op alluviale klei. 

Waterhuishouding. ·Nat tot plaatselijk geïnundeerd in de win
ter, vochtig in de zomer. 

Landbouw. Ongeschikt voor akkerbouw, geschikt voor weide en 
zeer geschikt voor populieren. · 

Verbreiding. Talrijke vlekken in de Dender- en de Markvallei, 
smalle stroken in de beekvalleien van het zandleerngebied. 

13. 



(v)Ufp zeer sterk gl9yige gronden op zware klei met reduk
tiehorizont 
met veensubstraat beginnend op een diepte . tussen 80 
à 125 cm (veen = >30% organisch materiaal) 

U textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = zware klei 

f drainageklasse : zeer sterk gleyig met reduktiehorizont 

dus : - gley beginnend tussen 0-30 cm 
- reduktiezone beginnend tussen 40-80 cm 
- slechte natuurlij~e drainering 

Het water wordt weinig of niet afgevoerd en de 
grond, verzadigd met water gedurende het grootste 
deel van het jaar, is slechts voor weiland ge
schikt; kunstmatige drainering is noodzakelijk. 

p gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

De natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale afzettingen van de v~lle~en a~nge~ 
troffen. Ze vertonen meestal een sed~mentatiegel~agd~ 
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsom
standigheden, maar geen uitlogings- of aanrijkingshori
zont. De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de 
afwezigheid van deze differentiatie zijn enerzijds de 
tijd en anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap 
horizont rust direkt op het gleyig, weinig of n~et ver
weerd moedermateriaal (Cg horizont, 10~100 cm dik), 
waaronder dan gewoonlijk een reduktiehorizont (G hor~
zont) wordt aangetroffen. De natte regosols zijn vooral 
Haplaquepts en Humaquepts. · 

Voorbeeld van een beschrijving bij kaartblad Zele 

Serie Vfp : zeer sterk gleyige gronden op zware klei met re
duktiehorizont 

Vfp(v) : venige bovengrond 

sVfp : zandsubstraat beginnend op geringe diepte 

vVfp(v) : veensubstraat beginnend op geringe diepte; venige 
bovengrond 

Profiel : hydromorfe alluviale grond. De At is gewoonlijk 
licht verveend en zeer donker grijs (10 YR 3/1); soms is de 
bovengrond sterk verveend (Ufp(v), vUfp{v)). Het materia~l 
verlicht gewoonlijk naar onder toe en kan soms tussen 40 en 
80 cm overgaan tot zandig (sUfp) of venig materiaal {vUfp(v)). 
De reduktiehorizont begint op 40-80 cm (meestal c~. 80 cm) • 
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Waterhuishouding : het grootste deel van het jaar veel te 
nat; de meeste worden in de winter bevloeid. 

Landbouw : zie Efp; de hooiproduktie is hoog maar de kwali
teit is laag. 
Efp : komt alleen in aanmerking voor hooiweide en na goede 
ontwatering voor grasland en populieren. 

Verbreiding : enkele natte stroken in de valleien en in het 
Broek (Uitbergen); vUfp(v) en Ufp(v) : in het zuidoostelijk 
deel van de St. Onolfspolder. 
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Ad/ep Matig gZeyige gronden tot sterk gZeyige gronden met 
reduktiehorizont op Zemig materiaal 

A textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = leem 

d drainageklasse : rnatig gleyig 

dus : -gley beginnend tussen 50-80 cm 
-onvoldoende natuurlijke drainering 

Deze klasse is periodiek te nat voor akkerteel
ten, doch zeer gunstig voor weiland. 

e drainageklasse : sterk gleyig met reduktiehorizont 

dus : -gley beginnend tussen 30 en 50 cm 
-reduktie beginnend dieper dan 80 cm 
-tamelijk slechte natuurlijke drainer~ng 

De grond is nat gedurende een groot deel van het 
jaar wegens de langzame waterafvoer. Deze klasse 
is veel te nat voor akkerbouw, kunstmatige drai
nering is noodzakelijk voor een optimale opbrengst. 

p gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

De natte regosols worden op de nattere colluvi~le en 
vooral de alluviale afzettingen van de valleien aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedirnentatiegela~gd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsorn
standigheden, maar geen uitlogings- of aanrijkingshori
zont. De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de 
afwezigheid van deze differentiatie zijn enerzijds de 
tijd en anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap 
horizont rust direkt op het gleyig, weinig of niet ver
weerd moedermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik), 
waaronder dan gewoonlijk een reduktiehorizont (G hori
zont) wordt aangetroffen. De natte regosols zijn vooral 
HapZaquepts en Humaquepts. 

Voorbeeld van een beschrijving bij kaartblad Geraardsbergen 

Serie Adp : matig gZeyige gronden op Zeem 

Adp : diepe fase (>125 cm) en fase met begraven textuur B 
horizont op matige diepte (80-125 cm) 

Adp(o) : fase met begraven textuur B horizont op geringe 
diepte (40-80 cm) 
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Profiel. Hydromorfe regosol, Aquic Udifluvent. Adp bestaat 
uit tamelijk natte gronden op colluviale lemige sedimenten 
met gleyverschijnselen tussen 50 en 80 cm te wijten aan de 
schommelingen van de watertafel. De bedolven B2t horizont 
van Adp(c) is geghy~iceerd en vertoont de kenmerken van 
een textuur B horizont van Ada. 

Waterhuishouding. Langzame inwendige en dikwijls langzame 
oppervlakkige ontwatering; te nat in de winter. 

Landbouw. Matig geschikt voor ak~erbouw, zeer geschikt voor 
weiland. 

Verbreiding. Adp beslaat eeri gedeelte van de randen van de 
beekvalleien van het leemgebied. Adp(c) sluit doorgaans aan 
tegen Adp. 

Serie Aep : sterk gleyige gronden op Zemig materiaal met re~ 
auktiehorizont 

Serie uAep : sterk gleyige gronden op Zemig materiaal met re
duktiehorizont; kleisubstraat beginnend op gerin
ge diepte 

Profiel. Sterk hydromorfe alluviale bodem, Haplaquept of Hu~ 
maquept. Het lemig materiaal vertoont een onregelmatige 
texturele gelaagdheid; zwaar- en licht-lemige lagen wisselen 
af met dunne (<40 cm) kleiige lagen. De basiskleur en de ge
vlektheid veranderen eveneens met deze gelaagdheid. De Ap 
horizont is donker grijsbruin (10 YR 4/2); hieronder zijn de 
lichte lagen meestal licht bruingrijs (10 YR 4/2) en sterk ge
vlekt; de zware lagen zijn gewoonlijk grijzer en vertonen min
der gleyvlekken. In de reduktiezone, beginnend tussen 80 en 
125 cm, zijn de lichte lagen lichtgrijs (2.5 Y 7/2) en ver
tonen nog enkele vlekjes; de zware lagen zijn duidelijk grijs 
tot blauwgrijs (5 Y 5/1-5 B 5/1). Bij uAep rust het lemig dek 
tussen 40 en 80 cm diepte op alluviale klei. 

Waterhuishouding. Sterke en langdurige wateroverlast in de 
winter en in de lente, soms zelfs in de zomer, vooral bij uAep. 

Landbouw. Enkel geschikt voor weide en populieren. Het kunst
matig draineren verbetert het rendement en de botanische ei
genschappen van het grasland. Bij uAep zakt het overtollige 
water in het voorjaar veel trager weg dan bij Aep, zodat de 
weiden veel later opbrengen. 

Verbreiding. Gedeelten van de beekvalleien in het leemgebied. 
uAep ligt vooral op de overgang tussen de oeverwallen en de 
kommen van de Dender- en Markvallei. 
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Ah/ep sterk gleyige gronden tot sterk gleyige gronden met 
reduktiehorizont op Zemig materiaal. 

A textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = leem 

h drainageklasse : sterk gleyig 

dus : - gleyverschijnselen beginnend tussen 30 en 50 cm 
- tamelijk slechte drainering 

De grond is nat gedurende een groot deel van het 
jaar wegens de langzame waterafvoer. Deze klasse 
is veel te nat voor akkerbouw, kunstmatige erai
nering is noodzakelijk voor een optimale opbrengst. 

e drainageklasse : sterk gleyig met reduktiehorizont 

dus : - gley beginnend tussen 30 en 50 cm 
- reduktiehorizont beginnend d~eper d~n 80 cm 
- tamelijk slechte natuurlijke drainering 

p gronden zonder profielontwikkeling= Regosols 

De natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale afzettingen van de valleien aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedimentatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsom
standigheden, maar geen uitlogings- of ~anrijkingshori
zont. De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de 
afwezigheid van deze differentiatie zijn enerzijds de 
tijd en anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap 
horizont rust direkt op het gleyig, weinig of niet ver
weerd moedermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik); 
waaronder dan gewoonlijk een reduktiehorizont (G hori
zont) wordt aangetroffen. De natte regosols zijn vooral 
Haplaquepts en Humaquepts. 
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Aeb sterk gleyige gronden op leem met reduktiehorizont en 
met structuur B - horizont. 

A textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = leem 

e drainageklasse : sterk gleyig met reduktiehorizont 

dus : - gley beginnend tussen 30 en 50 c~ 
- reduktiehorizont tussen 80 en 125 cm 
- tamelijk slechte natuurlijke drainering 

De grond is nat gedurende een groot deel van het 
jaar wegens de langzame waterafvoer. Deze klasse 
is veel te nat voor akkerbouw, kunstmatige drai
nering is noodzakelijk voor een optimale opbrengst. 

b profielontwikkelingsgroep : 

- gronden met struktuur B horizont 
- gronden met weinig duidelijke kleur B horizont 

d.w.z. bruine gronden : niet uitgeloogde bodem 
met een B horizont die van de A en C horizont 
verschilt door zijn struktuur en (of) kleur. 
(Sol brun - brown Porest Soil) . 

19. 

Deze bodemgenetische verschijnselen zijn te her
kennen aan het ontstaan van een gehomogeniseerde 
verbruinde bovengrond,die vooral in voldoendeklei
houdende materialen een typisch blokkige struc
tuur krijgt en die duidelijk verschilt van de 
structuur van de ploegvoor en van de gevlekte of 
gereduceerde ondergrond. Deze kleuren B of struc
tuur B horizont was vooral duidelijk op kultuur
gronden die kunstrnatig of natuurlijk tamelijk goed 
tot onvoldoende ontwaterd zijn en normaal tot de 
textuurklassen behoorden van lemige klei, klei of 
zware klei. Door periodiek bevochtigen en uitdro
gen hebben deze gronden vrij stabiele blokkige, 
meestal hoekige aggregaten gekregen die daarenbo
ven door zwellen en krimpen een dof glanzend opper
vlak hebben. In sommige van deze goed gestructu
reerde B horizonten zijn soms klei-humuscoatings 
aanwezig, rond de structuurelementen Df in de menig
vuldige wormgangen die erin voorkomen. 

Dergelijke profielen komen vooral voor . in de pol
ders ofwel in de brede valleien van Laag-België. 

In tegenstelling met het recent alluvium worden de 
oud alluviale gronden niet meer overstroomd daar ze 
normaal voorkomen langsheen de valleiboorden en on
geveer 50 tot 100 cm hoger gelegen zijn dan het 
recent alluvium. De duidelijke profielontwikke-



ling die erop ontstaan is heeft toegelaten de
ze gronden als Low Humic Gley Soils (ontwikke
ling a of c) of als Bruine Gronden (ontwikkeling 
b), op kaart te brengen. 

Voorbeeld van een beschrijving bij kaartblad Geraardsbergen 

Serie Ahp : sterk gleyige gronden op Zemig materiaal 

Ahp : diepe fase (>125 cm) en fase met begraven textuur 
B horizont op matige diepte (80-125 cm) 

Ahp(c) : fase met begraven textuur B horizont op geringe 
diepte (40-80 cm) 

Profiel. Sterk hydromorfe regosol, Haplaquept~ vormt een 
overgangsvorm tussen de serie Adp en de volgende serie Aep. 
Deze gronden bestaan uit lemig tot zwaar lemig colluvium 
en/of alluvium. De Ap horizont is donker grijsbruin (10 Y~ 
4/2); de basiskleur van de onderliggende horizont gaat over 
van grijsbruin (10 YR 5/2) naar licht bruingrijs (10 YR 6/2) 
naar onder toe. De gleyverschijnselen beginnen tussen 20 en 
50 cm diepte; ze worden veroorzaakt door een watertafel die 
in de winter op geringe diepte ligt, doch in de zomer beneden 
125 cm daalt. Een duidelijke reduktiehorizont komt niet voor, 
tenzij op grotere diepte. 

Waterhuishouding. Te nat in de winter en het voorjaar, drai
nage is noodzakelijk. 

Landbouw. Weinig geschikt voor akkerbouw, geschikt voor weide. 

Verbreiding. Talrijke stroken aan het begin of aan de rand van 
de belangrijke beekvalleien, ook in de kern van $ecundaire 
beekdepressies (Waterschaapbeek, Steenborrebeek). Ahp(c) 
wordt in het Moerbekebos aan de oorsprong van de Hollebeek 
aangetroffen. 

Serie Aep : sterk gleyige gronden op Zemig materiaal me~ re~ 
duktiehorizont 

Serie uAep : sterk gleyige gronden op Zemig materiaal met re
duktiehorizont; kleisubstraat beginnend op geringe 
diepte 

Profiel. Sterk hydromorfe alluviale bodem, Haplaquept of Hurna
quept. Het lemig materiaal vertoont een onregelmat~ge textu~ 
rele gelaagdheid; zwaar- en licht-lemige lagen Wi$selen af 
met dunne (<40 cm) kleiige lagen. De basiskleur en de gevlekt
_heid . veranderen eveneens met deze gelaagdheid. De Ap horizont 
is donker grijsbruin ·(10 YR 4/2); hieronder zijn de lichte la-
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gen meestal licht bruingrijs (10 YR 4/2) en sterk gevlekt; 
de zware lagen zijn gewoonlijk grijzer en vertonen minder 
gleyvlekken. In de reduktiezone, beginnend tussen 80 en 125 
cm, zijn de lichte lagen lichtgrijs (2.5 Y 7/2) en vertonen 
nog enkele vlekjes; de zware lagen zijn duidelijk grijs tot 
blauwgrijs (5 Y 5/1-5 B 5/1). Bij uAep rust het lernig dek 
tussen 40 en 80 cm diepte qp alluviale klei. 

Waterhuishouding. Sterke en langdurige wateroverlast in de 
winter en in de lente, soms zelfs in de zomer, vooral bij uAep. 

Landbouw. Enkel geschikt voor weide en populieren. Het kunst
rnatig draineren verbetert het rendement en de botanische eigen
schappen van het grasland. Bij uAep zakt .. het overtollige wa
ter in het voorjaar veel trager weg dan bij Aep, zodat de 
weiden veel later opbrengen. 

Verbreiding. Gedeelten van de beekvalleien in het leerngebied. 
uAep ligt vooral op de overgang tussen de oeverw~llen en de 
kommen van de Dender- en Markvallei. 
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Ae/fb = AFb sterk tot zeer sterk gZeyige gronden op Zemig 
materiaal met reduktiehorizont en met struktuur 
B horizont. 

A textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = leem 

e drainageklasse : sterk gleyig met reduktiehorizont 

dus : - gley beginnend tussen 30 à 50 cm 
- reduktiezone beginnend tussen 80 à 120 cm 

tamelijk slechte natuurlijke drainering 

De grond is nat gedurende een groot deel van het 
jaar wegens de langzame waterafvoer. Deze klasse 
is veel te nat voor akkerbouw, kunstmatige drai
nering is noodzakelijk voor een optimale opbrengst. 

f drainageklasse : zeer sterk gleyig met reduktiehorizont 

dus : - gley beginnend tussen 0-30 cm 
- reduktie beginnend tussen 40-80 cm 
- slechte natuurlijke drainering 

Het water wordt weinig of niet afgevoerd en de 
grond, verzadigd met water gedurende het grootste 
deel van het jaar, is slechts voor weiland ge
schikt; kunstmatige drainering is noodzakelijk. 

F draineringscamplex : e + f : sterk of zeer sterk gleyig 
met reduktiehorizont 

dus - roest beginnend van 0-50 cm 
- reduktie beginnend dieper dan 40 cm 

b profielontwikkelingsgroep : 

- gronden met struktuur B horizont 
- gronden met weinig duidelijke kleur B horizont 

d.w.z. bruine gronden : niet uitgeloogde bodem 
met een B horizont die van de A en C horizont 
verschilt door zijn struktuur en (of) kleur. 
(Sol brun - brown Forest Soil) . 

Deze bodemgenetische verschijnselen Z1Jn te her
kennen aan het ontstaan van een gehomogeniseerde 
verbruinde bovengrond, die vooral in voldoende 
kleihoudende materialen een typisch blokkige struc
tuur krijgt en die duidelijk verschilt van de 
structuur van de ploegvoor en van .de .gevlekte of 
gereduceerde ondergrond. Deze kleuren B of struc-
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23. 

tuur B horizont was vooral duidelijk op kultuur
gronden die kunstmatig of natuurlijk tamelijk goed 
tot onvoldoende ontwaterd zijn en normaal tot de 
textuurklassen behoorden van lemige klei, klei of 
zware klei. Door periodiek bevochtigen en uitdro
gen hebben deze gronden vrij stabiele blokkige, 
meestal hoekige aggregaten gekregen die daarenbo
ven door zwellen en krimpen een dof glanzend opper
vlak hebben. In sommige van deze goed gestructu
reerde B horizonten zijn soms klei-humuscoatings 
aanwezig, rond de structuurelementen of in de menig
vuldige wormgangen die erin voorkomen. 

Dergelijke profielen komen vooral voor in de pol
ders ofwel in de brede .valleien van Laag-België. 

In tegenstelling met het recent alluvium worden de 
oud alluviale gronden niet meer overstroomd daar ze 
normaal voorkomen langsheen de valleiboorden en on
geveer 50 tot 100 cm hoger gelegen zijn dan het 
recent alluvium. De duidelijke profielontwikke
ling die erop ontstaan is heeft toegelaten deze 
gronden als Low Humic Gley Soils (ontwikkeling a 
of c) of als Bruine Gronden (ontwikkeling b) , op 
kaart te brengen. 

Voorbeeld van een beschrijving bij het kaartblad Meldert 

Serie AFb : sterk en zeer sterk gleyige Zeemgronden met re ~ 
duktiehorizont en met struktuur B horizont. 

Deze bodemserie wordt eveneens gekenmerkt door een du~del~jke 
struktuur B hor~zont. De zeer donker grijsbruine Al horizont 
(10 YR 3/2) met sterke, fijn granulaire struktuur gaat over in 
een geelbruine (10 YR 5/4) sterke, middelmatig granulaire (B) 
horizont, met plaatselijk fijn polyedrische struktuur. De 
bruine kleur van de struktuur B horizont neemt geleidelijk af. 
De gleyverschijnselen zijn duidelijk ui~gesproken en komen 
reeds voor op minder dan 30 cm diepte. Een reduktieho~~zont 
wijst op ~en permanent ondiepe watertafel. 

De AFb gronden worden in de lage gedeelten van de bovenloop 
van rivieren of aan de rand van de valleien aangetroffen. 

Ze zijn zeer geschikt voor weiden. Prachtige resultaten wor
den bekomen met populieren. 



Adp {Rijk) : mátig gZeyige gronden op Zeem 

A textuurklasse van de .bovenste bodemlaag {0-20 cm) = leem 

d drainageklasse : rnatig gleyig 

dus : - gley beginnend tussen 50-80 cm 
- onvoldoende natuurlijke drainering 

Deze klasse is periodiek te nat voor akkerteelten, 
doch zeer gunstig voor weiland. 

p gronden zonder profielöntwikkeling = Regosols 

De natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale afzettingen van de valleien aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedimentatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsom
standigheden, maar geen uitlogings- of aanrijkingshori
zont. De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de 
afwezigheid van deze differentiatie zijn enerzijds de 
tijd en anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap 
horizont rust direkt op het gleyig, weinig of niet ver
weerd moedermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik), 
waaronder dan gewoonlijk een reduktiehorizont (G hori
zont) wordt aangetroffen. De natte regosols zijn vooral 
HapZaquepts en Humaquepts. 

Voorbeeld van een beschrijving bij kaartblad ~eraardsbergen 

Serie Adp : matig gZeyige gronden op Zeem 

Adp : diepe fase (>12.5 cm) .en fase met beg;roaven te.xtuu;ro 
B horizont op matige diepte (80~12.5 cm) 

Adp(c) : fase met begraven te~tuur B horizont op geringe 
diepte (40-80 cm) 

Profiel. Hydromorfe regosol, Aquic Udifluvent. Adp bestaat 
uit tamelijk natte gronden op colluviale lemige sedimenten 
met gleyverschijnselen tussen 50 en 80 cm te wijten aan de 
schommelingen van de watertafel. De bedolven B2t horizont 
van Adp(c) is gegleyificeerd en vertoont de kenmerken van 
een textuur B horizont van Ada. 

Waterhuishouding. Langzame inwendige en dikwijls langzame op
pervlakkige ontwatering; te nat in de winter. 

Landbouw. Matig geschikt voor akkerbouw, zeer geschikt voor 
weiland. 

Verbreiding. Adp beslaat een gedeelte van . de randen van de 
beekvalleien van het leerngebied. Adp(c) sluit doorgaans aan 
tegen Adp. 

24. 



{n)Afe 

A 

f 

zeer sterk gZeyige gronden op Zemig materiaaZ met 
reducktiehorizont en met zwartachtige humus A hori
zont 
met mergeZsubstraat beginnend op matige diepte 
(80-l2S cm) 

textuurklasse van de bovenlaag {0-20 cm) = leem 

drainageklasse : zeer sterk met reduktiehorizont 

dus : - gley beginnend tussen 0-30 cm 
- reduktie beginnend tussen 40-80 cm 
- slechte natuurlijke drainering 

25. 

Het water wordt weinig of niet afgevoerd en de 
grond, verzadigd met water gedurende· het grootste 
deel van het jaar, is slechts voor weiland geschikt; 
kunstmatige drainering is noodzakelijk. 

e profielontwikkelingsgroep : 

Profiel. 

- gronden met zwartachtige humus A horizont 
- chernozemachtige bodems 

Ondiepe, geruime tijd gedraineerde rijke venige 
sedimenten of overgangsvormen tussen mesotrofe en 
eutrofe veengronden en beter ontwaterdë minerale 
bodems, werden in sommige karteringsgebieden in 
Midden-België (bv. Hageland) op kaart gebracht 
onder het profielontwikkelingssymbool e ("gronden 
met zwartachtige humushorizont", Wiesenböden of 
Humic Gley Soils) • Sterke mineralisatie en hoog 
biologisc~ leven hebben op deze organischrijke 
gronden een zeer zwarte kruimelige tot granulaire 
bovengrond doen ontstaan die meestal onmiddelijk. 
rust op een grijs gereduceerde ondergrond met hoge 
pH waarden. 

A1 : sterk humeuze bovengrond~ zwartachtig (10 YR 2-3/1)~ 
uitgesproken kruimelige struktuur~ kalkrijk (schelp
resten)~ S0-60 cm dik~ C/N verhouding (kultuur) 
<13~ P20s (citroenzuur) ~250 p.p.m.~ basenverzadi
ging ~50% (hoofdzakelijk Ca-ionen). 

Cg of Dg : gZeyig moedermateriaal of roestig substraat. 
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Voorbeeld van een beschrijving bij het kaartblad Rotselaar 
van de bodemserie Afe 

Serie Afe : zeer sterk gleyige Zeemgronden met reduktiehori
zont en met zwartachtige humushorizont 

Profiel : Afe heeft een zwarte (10 YR 2/1) humus A horizont 
rustend· op een grijze (5 Y 6/2) reduktiehorizont (G). Het 
zijn humusrijke (10-20%) gronden met een granulaire bovengrond 
en een betrekkelijk hoge pH in de A horizont; de ondergrond 
is meestal alkalisch (pH>7). 

Waterhuishouding : zeer nat, vooral wegens de ligging in afge
sloten kommen. · 

Landbouw : te nat voor akker- en weidebouw; geschikt voor po
pulieren. 

Verbreiding: enkele grote . vlekken in de Wingebeekvalle! 
(Holsbeek-Wilsele) . 

26. 



1 

] 

J 

1 

1 

J 

] 

] 

l 
] 

] 

J 

] 

J 

] 

J 

] 

B. 

K L A S S E I 

GRONDEN 

steeds winstgevend voor de uit~ 

bater mits normale teeltzorgen 

BUITEN DE VALLEI 
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27. 

Aèa sterk gleyige gronden op Zemig materiaal met reduktie
horizont en met te~tuur B horizont 

A 

e 

a 

textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = leem 

drainageklasse : sterk gleyig met reduktiehorizont 

dus : - gley tussen 30 à 50 cm beginnend 
- reduktiezone beginnend tussen 80 en 120 cm 
- tamelijk slechte natuurlijke drainering 

De grond is nat gedurende een groot deel van het 
jaar wegens de langzame waterafvoer. Deze klasse 
is veel te nat voor akkerbouw, kunstmatige drai
nering is noodzakelijk voor een optimale opbrengst. 

profielontwikkelingsgroep met textuur E horizont 
sol (brun) lessivé 
Gray Brown Podzolic soil 
Parabraunerde 

11 Gronden met textuur B horizont of met gevlekte 
textuur B horizont 11 (naar gelang van de intensiteit 
van uitloging), is een omschrijving voor de grijs
bruine podzolachtige bodems, die een grote groep 
vormen in de bodemklassifikatie. 

Deze bodems ontwikkelden zich vooral in de niveo
eolische leem- en zandleemafzettingen onder loof
bos in een vochtig, gematigd klimaat. In de boven
grond greep uitloging (lessivage) van colloïdale 
bestanddelen, vooral klei, plaats, die neersloegen 
in de onderliggende horizonten, waar ook in zekere 
mate nieuwvorming van kleimineralen plaats had 
(vorming van een kleiaanrijkings- of textuur B 
horizont). 

De bosprofielen die aldus ontstonden vertonen vol
gende horizonten : 

strooisellaag + ruwe-humushorizont 

humushoudende bovengrond, ca. 10 cm dik, 

gebleekte zone verarmd aan klei (uitlo
gingshorizont), 40-60 cm dik naar gelang 
van de textuur (leem of zandleem), 

overgangshorizont met intermediaire ken
merken, dun of afwezig, 

kleiaanrijkingshorizont (textuur B hori
zont), 40-60 cm dik, met (subhoekig) blok
kige struktuur, 

overganqshorizont met minder duidelijke 
kenmerken dan voorgaande, 
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ontkalkt moedermateriaal, 

onverweerd (kalkrijk) moedermateriaal 
(indien löss). 

Na de ontbossing werden de A horizonten, naar ge
lang van de topografische ligging en de ontgin
ningsouderdom, min of meer door erosie afgeknot, 
zodat de humushoudende bouwvoor (Ap horizont) dik
wijls rechtstreeks op de B2 t horizont rust. Deze 
bodems behoren volgens de Amerikaanse klassifikatie 
(Soil Survey Staff, USDA, 1966) tot de AZfisoZs, 
suborde Vàalfs, grote groep HapZudaZfs. In de oudst 
ontgonnen (zand) leemgronden evolueerde het boven
ste deel van de textuur B horizont, onder een lang
durige bemesting en bewerking en zeer sterke bio
logische aktiviteit, tot eeri "agric horizont'' (~) 
( Agruda Zfs). 

28. 

Onder kultuur zien de grijsbruine podzolachtige bo
dems op de kwartaire lemige afzettingen er ais volgt 
uit 

Ap humushoudende bouwvoor, bruinachtig (10 YR 
4/2-4), 20-30 cm dik, 

A2 uitgeloogde horizont, geelbruin (10 YR 5-6/4), 
20-40 cm dik (naar gelang van de textuur) of 
afwezig, 

B2 t textuur B horizont (kleiaanrijking), helbruin 
(7.5 YR 5-6/8), subhoekig-blokstruktuur, don
kerbruine (7.5 YR 4-6/4)kleihuidjes op de 
struktuurvlakken, 40-60 cm dik, 

B3 overgangshorizont, geelbruin (10 YR 5/6), met 
matig uitgesproken, grove subhoekig-blokstruk
tuur, 

C moedermateriaal, licht geelbruin, struktuur
loos, doorgaans beginnend op meer dan 125 cm. 

Aan de oorsprong en aan de hellingbreuk van sommige 
depressies in het leemgebied, waar de B2 t door ster
ke erosie werd aangetast, komt de C horizont op 
geringe diepte voor. De morfologische kenmerken 
van de B2t horizont hangen af van de textuur van 
het moedermateriaal en van de draineringsklasse. 
Hoe zandiger dit materiaal is, des te belangrijker 

U:) Een "agric horizont" is een horizont met klei- en humus
aanrijking onder invloed van de kultuur. Deze horizont be
gint direkt onder de bouwvoor. De klei- en humusakkumula
tie bestaat in de (zand)leem-gronden uit donkere coatings 
op de struktuurvlakken en de wanden van de talrijke worm
gangen. 
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(dikker) dé A horizont wordt ten nadele van de 
B2t, die uiteenvalt in talrijke horizontale ban
den. Op de plaatsen met een tijdelijke water
tafel komen roestvlekken voor, hetzij onderin, 
hetzij van boven af van de B2 t horizont; derge
lijke profielen zijn dan geen Typia Hap2uda2fs 
meer, maar Paraquia of Aquia Hap2uda2fs. De Bt 
horizont is dan ook meestal licht gevlekt en kan 
beschouwd worden als een overgangsvorm naar de 
variante met gevlekteBt (G2ossic Hap2uda2fs). 

In de (zand)leemprofielen met een tertiair sub
straat beginnend op geringe diepte ontbreken de 
B3 en C horizonten en zijn vervangen door : 

IIB3 : overgangshorizont met minder duidelijke 
kenmerken dan de B2 t, vermengd met ver
speeld tertiair materiaal, 

IIC materiaal dat textureel afwijkt van het 
moedermateriaal. 

Voorbeeld van een beschrijving bij het kaartblad Rotselaar 

Serie Aea : sterk g2eyige Zeemgronden met reduktiehorizont 
en met te~tuur B horizont 

Profiel : sterk hydromorfe grijsbruine podzolachtige bodem. 
Onder bos heeft Aea een ruwe-humushorizont en een bleekbruine 
A2 met platige struktuur, waarin kleine roestvlekken en kon
kreties voorkomen. De B2t is bruingrijs met okerkleurige 
(7.5 YR 5/8) vlekken en vlammen; de struktuuraggregaten zijn 
weinig stabiel, subhoekig blokkig en bezet .met grijsachtige 
coatings. De bleke (2.5-5 Y 5/6) gereduceerde ondergrond 
komt voor op meer dan 80 cm diepte. De reaktie is licht tot 
tamelijk zuur. De humusinfiltratie reikt niet diep; de bio
logische aktiviteit is gering. Bij ontwatering en bewerking 
kan de morfologie van het profiel veranderen : de A2 wordt 
donker grijsbruin als gevolg van de humusaanrijking; het bio
logisch leven en de beworteling dringen dieper door; de pH 
stijgt geleidelijk. 

Waterhuishouding : tamelijk nat. Kunstmatige ontwatering, 
dank ~ij de ligging van deze gronden gewoonlijk goed uitvoer
baar, verbetert de draineringsteestand aanzienlijk. 

Landbouw : matig geschikt voor akkerbouw, geschikt voor weiden 
en populier. 

Verbreiding: enkele depressies in het zuidwesten (Hogebeek). 

29. 
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Geschikt 

K L A S S E I I 

steeds winstgevend voor de uitbater 
mits normale teeltzorgen. 

Oe productie schommelt tussen 75 en 90% van de 
optimale opbrengst. De oogstzekerheid is lager 
en bij gelijke productie ligt de kostprijs hoger 
dan bij klasse I. 

A. VALLEIGRONDEN · 
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Efp 

E 

f 

p 

zeer sterk gZeyige gronden op kleiig materiaal met 
reduktiehorizont. 

textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = klei 

drainageklasse : zeer sterk gleyig met reduktiehorizont 

dus : - gley beginnend tussen 0 en 30 cm 
- reduktiezone beginnend tussen 40-80 cm 
- slechte natuurlijke drainering 

Het water wordt weinig of niet afgevoerd en de 
grond, verzadigd met water gedurende het grootste 
deel van het jaar, is slechts voor weiland ge
schikt; kunstmatige drainering is noodzakelijk. 

gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

De natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale afzettingen van .de valleien .aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedimentatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsomstan
digheden, maar geen uitlogings- of aanrijkingshorizont. 
De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de afwezig
heid van deze differentiatie zijn enerzijds de tijd en 
anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap horizont 
rust direkt op het gleyig, weinig of niet verweerd moe
dermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik), waaronder dan 
gewoonlijk een reduktiehorizont (G horizont) wordt aange
troffen. De natte regosols zijn vooral Haplaquepts en 
Humaquepts. 

Voorbeeld van een beschrijving bij kaartblad Geraardsbergen 

Serie Efp : zeer sterk gleyige gronden op kleiig materiaal 
met reduktiehorizont 

Profiel. Zeer sterk hydromorfe recente alluviale bodem, Hurna
quept; te vergelijkenmet Eep doch met een venige, roestige 
bovengrond en met een reduktiehorizont op minder dan 80 cm. 

Waterhuishouding. Te nat of geïnundeerd in de winter, nat in 
de zomer. 

Landbouw. Weinig geschikt voor graasweide, best geschikt voor 
hooiweide of populieren, mits verbetering van de oppervlakkige 
ontwatering door middel van greppels en sloten. 

30. 
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sEep sterk gZeyigQ gronden op kleiig materiaal met reduk
tiehoriaont 

31. 

zandsubstraat beginnend op geringe diepte (20-80 cm) (=8) 

E 

e 

p 

s 

textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = klei 

drainageklasse : sterk gleyig met reduktiehorizont 

dus : - gley beginnend tussen 30 à 50 cm 
- reduktiezone tussen 80 à 120 cm beginnend 
- tamelijk slechte natuurlijke drainering 

Oe grond is nat gedurende een groot deel van het 
jaar wegens de langzame waterafvoer. Deze klasse 
is veel te nat voor akkerbouw, kunstmatige drai
nering is noodzakelijk voor een optimale opbrengst. 

gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

De natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale afzettingen van de valleien aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedimentatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsom
standigheden, maar geen uitlogings- of aanrijkingshori
zont. Oe beperkende faktoren die oorzaak zijn van de 

·afwezigheid van deze differentiatie zijn enerzijds de 
tijd en anderzijds een te hoge grondwaterstand. Oe Ap 
horizont rust direkt op het gleyig, weinig of niet ver
weerd moedermateriaal {Cg horizont, 10-100 cm dik), 
waaronder dan gewoonlijk een reduktiehorizont (G hori
zont) wordt aangetroffen. De natte regosols zijn vooral 
HapZaquepts en Humaquepts. 

substraatserie een van de bovenlaag textureel sterk 
afwijkende laag op minder dan 125 cm 
diepte wordt substraat genoemd. 

hier zandsubstraat beginnend op geringe diepte {20 ~80 cm) 

Voorbéeld van een beschrijving bij kaartblad Zele 

Seri,_ Eep : sterok gZeyige groonden op klei met roeduktiehoroizont 

sEep : zandsubstroaat beginnend op geroinge diepte 

sEep(o) : zandsubstroaat beginnend op geroinge diepte; steroke 
antroopogene invloed 

vEep : veensubstroaat beginnend op geroinge di·epte 

Eep ( o) : steroke antroopogene invloed 
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Profiel : hydrÓmorfe alluviale grond. De Ap is ca. 25 cm dik, 
(zeer) donker grijsbruin (10 YR 3-4/2) , tamelijk sterk humeus 
en rust op de Cg, die sterk gegleyifieerd is. De ondergrond is 
veelal zandig (sEep), soms venig (vEep). Eep(o) en sEep(o) 
zijn uitgeveende gronden. De reduktiehorizont begint dieper 
dan 80 cm. 

Waterhuishouding : sterke en langdurige wateroverlast in de 
winter en in de lente, soms zelfs in de zomer. 

Landbouw : weinig geschikt voor akkerland; (zeer) geschikt voor 
weiland en kanadapopulieren. 

Verbreiding : veel voorkomende serie in het alluv~àle gebied, 
vooral op de overgang tussen de oeverwallen en de kommen. 
Eep(o) en sEep(o) komen voor in het uitgeveende Broek. 

32. 
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Afp zeer eterk gZeyige gronden op . Zemig materiaal met re
duktiehorizont 

Afpy zeer eterk gZeyige gronden op Zemig materiaal met re
duktiehorizont kleiiger of zwaarder wordend in de diepte 

A textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = leem 

f drainageklasse : zeer sterk gleyig met reduktiehorizont 

dus : - roest beginnend tussen 0 en 30 cm 
- reduktiezone beginnend tussen 40 en 80 cm 
- slechte natuurlijke drainering 

Het water wordt weinig of niet afgevoerd en de 
grond, verzadigd met water gedurende het grootste 
deel van het jaar, is slechts voor weiland ge
schikt; kunstmatige drainering is noodzakelijk. 

p gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

y 

De natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale afzettingen van de valleien aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedimentatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsom
standigheden, maar geen uitlogings- of aanrijkingshori
zont. De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de 
afwezigheid van deze differentiatie zijn enerzijds de 
tijd en anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap 
horizont rust direkt op het gleyig, weinig of niet ver
weerd moedermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik), 
waaronder dan gewoonlijk een reduktiehorizont (G hori~ 
zont) wordt aangetroffen. De natte regosols zijn vooral 
HapZaquepts en Humaquepts. 

moedermateriaalvariante : zwaarder wordend in de diepte 

33. 

Voorbeeld van een beschrijving bij kaartblad Geraardsbergen{Afp) 

Serie Afp : zeer sterk gZeyige gronden óp Zemig materiaal met 
reduktiehorizont 

Serie uAfp : zeer sterk gZeyige gronden op Zemig materiaal met 
reduktiehorizont; kleisubstraat beginnend op ge
ringe diepte 

Profiel. Zeer ste~k hydromorfe alluviale bodem, Hurnaquept. Het 
materiaal is zoals dat van Aep meestal zeer heterogeen (zwaar-
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dere of lichtere tussenlagen}. · Soms werden zelfs venige of 
kalkhoudende laagjes aangetroffen,o.a. in het Braambroek te 
Voorde. Bij uAfp komt tussen 40 en 80 cm diepte grijze allu
viale klei voor. De Ap horizont is donkergrijs (10 YR 4/1), 
sterk gleyig en soms verveend wegens de slechte humifikatie. 
Een reduktiehorizont begint tussen 40 en 80 cm. 

Waterhuishouding. 's Winters en in het voorjaar zeer nat of 
geïnundeerd, 's zomers eveneens te nat. 

Landbouw. Slechts bruikbaar als hooiweide of nat bos (popu
lier); voor graasweide dient zeer doelmatig ontwaterd te wor
den. 

Verbreiding. Afp neemt een gedeelte van de voornaamste beek
valleien in, vooral in het leemgebied in het noorden (Moene
broekbeek, Braambroek, Ophembeek). uAfp beslaat enkele vlek
ken in de Dender- en Markvallei. 
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matig gZeyige gronden tot sterk gZeyige gronden met 
reduktiehorizont op Zemig materiaal 

textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = leem 

drainageklasse : matig gleyig 

dus : - gley beginnend tussen 50 en 80 cm 
- onvoldoende natuurlijke drainering 

Deze klasse is periodiek te nat voor akkerteel
ten, doch zeer gunstig voor weiland. 

drainageklasse : sterk gleyig met reduktiehorizont 

dus : - gley beginnend tussen 30 en · 50 cm 
- reduktie beginnend dieper dan 80 cm 
- tamelijk slechte natuurlijke drainering 

De grond is nat gedurende een groot deel van het 
jaar wegens de langzame waterafvoer. Deze klasse 
is veel te nat voor akkerbouw, kunstmatige drai
nering is noodzakelijk voor een optimale opbrengst. 

gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

De natte regosols worden op de nattere colluviGle en 
vooral de alluviale afzettingen van de valleien aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedimentatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzett.;tngsom
standigheden, maar geen uitlogings- of aanr;tjkingshori
zont. De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de 
afwezigheid van deze differentiatie zijn enerzijds de 
tijd en anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap 
horizont rust direkt op het gleyig, weinig of niet ver
weerd moedermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik), 
waaronder dan gewoonlijk een reduktiehorizont (G hori
zont) wordt aangetroffen. De natte regosols zijn vooral 
HapZaquepts en Humaquepts. 

Voorbeeld van een beschrijving bij kaartblad Geraardsbergen 

Serie Adp : matig gZeyige gronden op leem 

Adp : diepe fase (>J25 am) en fase met begraven te~tuur 
B horizont op matige diepte (80-125 am) 

Adp(a) : fase met begraven te~tuur B horizont op geringe 
diepte (40-80 am) 
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Profiel. Hydromorfe regosol, Aquic Udifluvent. Adp bestaat 
uit tamelijk natte gronden op colluviale lemige sedimenten 
met gleyverschijnselen tussen 50 en ·80 cm te wijten aan de 
schommelingen van de watertafel. De bedolven B2t horizont 
van Adp(c) is gegleyificeerd en vertoont de kenmerken van 
een textuur B horizont van Ada. 

Waterhuishouding. Langzame inwendige en dikwijls langzame 
oppervlakkige ontwatering; te nat in de winter. 

Landbouw. Matig geschikt voor akkerbouw, zeer geschikt voor 
weiland. 

Verbreiding. Adp beslaat een gedeelte van de randen van de 
beekvalleien van het leemgebied. Adp(c) sluit doorgaans aan 
tegen Adp. 

Serie Aep : sterk gZeyige gronden op Zemig materiaal met re
duktiehorizont 

Serie uAep : sterk gleyige gronden op Zemig materiaal met 
reduktiehorizont; kleisubstraat beginnend op ge
ringe diepte 

Profiel. Sterk hydromorfe alluviale bodem, Haplaquept of Hu
maquept. Het lemig materiaal vertoont een onregelmatige 
texturele gelaagdheid; zwaar- en licht-lemige lagen wisselen 
af met dunne (<40 cm) kleiige lagen. De basiskleur en de ge
vlektheid veranderen eveneens met deze gelaagdheid. De Ap 
horizont is donker grijsbruin (10 YR 4/2); hieronder zijn de 
lichte lagen meestal licht bruingrijs (10 YR 4/2) en sterk ge
vlekt; de zware lagen zijn gewoonlijk grijzer en vertonen min
der gleyvlekken. In de reduktiezone, beginnend tussen 80 en 
125 cm, zijn de lichte lagen lichtgrijs (2.5 Y 7/2) en ver
tonen nog enkele vlekjes; de zware lagen zijn duidelijk grijs 
tot blauwgrijs (5 Y 5/1-5 B 5/l). Bij uAep rust het lemig dek 
tussen 40 en 80 cm diepte op alluviale klei. 

Waterhuishouding. Sterke en langdurige wateroverlast in de 
winter en in de lente, soms zelfs in de zomer, vooral bij uAep. 

Landbouw. Enkel geschikt voor weide en populier. Het kunst
matig ~raineren verbetert het rendement en de botanische eigen
schappen van het grasland. Bij uAep zakt het overtollige wa
ter in het voorjaar veel trager weg dan bij Aep, zodat de wei
den veel later opbrengen. 

Verbreiding. Gedeelten van de beekvalleien in het leemgebied. 
uAep ligt vooral op de overgang tussen de oeverwallen en de 
kommen van de Dender- en Markvallei. 
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Edp matig gleyige gronden op kleiig materiaal 

E textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = klei 

d 

p 

drainageklasse : matig gleyig 

dus : - gley beginnend tussen 50 en 80 cm 
- onvoldoende natuurlijke drainering 

Deze klasse is periodiek te nat voor akkerteel
ten, doch zeer gunstig voor weiland. 

gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

De natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale afzettingen van de valleien aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedimentatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsom
standigheden, maar geen uitlogings- of aanrijkingshori
zont. De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de 
afwezigheid van deze differentiatie zijn enerzijds de 
tijd en anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap 
horizont rust direkt op het gleyig, weinig of niet ver
weerd moedermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik), 
waaronder dan gewoonlijk een reduktiehorizont (G hori
zont) wordt aangetroffen. De natte regosols zijn vooral 
HapZaquepts en Humaquepts. 

Voorbeeld - van een beschrijving bij k~artblad Geraardsbergen 

Serie Edp : matig gleyige gronden óp klei 

Profiel. Hydromorfe alluviale bodem zonder profielontw±kkeling. 
Edp is opgebouwd uit zandige of lemige klei. De Ap horizont. 
is humeus en heeft een kruimelige of blokkige struktuur. In 
de onderliggende C horizont wordt het profiel struktuurloos 
en massief tot plastisch in de ondergrond (Cg) . Een zwakke 
verbruining kan soms waargenomen worden tussen 20 en 50 cm 
diepte, zodat enige gelijkenis bestaat met de bruine bodems, 
doch de kleur en de struktuurelementen zijn niet algemeen en 
vaak te weinig duidelijk om Edp bij de bruine bodems te klas
sificeren. Tussen 50 en 80 cm vertoont het profiel roestver
schijnselen, die naar onder toenemen. Er komt geen duidelijke 
reduktiehorizont voor op minder dan 125 cm. 

Waterhuishouding. Ongunstig in de winter wegens de trage opper
vlakkige en _zeer trage inwendige natuurlijke drainering; soms 
te droog in zeer warme zomers. 
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Landbouw. Wegens hun afgelegen ligging in de valleien en 
het gevaar voor inundatie, alsmede hun grote kleefbaarheid 
zijn deze gronden slechts geschikt voor weiland. 

Verbreiding. Een lange smalle strook tussen oeverwal en kom 
in de Dendervallei (Zandbergen, Idegem). 
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Adp (arm) matig gZeyige gronden op Zeem 

A textuurklasse van de bovenste bodemlaag {0-20 cm) = leem 

d drainageklasse : matig gleyig 

dus : - gley beginnend tussen 50-80 cm 
- onvoldoende natuurlijke drainering 

Deze ~~asse is periodiek te nat voor akkerteel
ten, doch zeer gunstig voor weiland. 

p gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

De natte -regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale afzettingen van de valleien aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedimentatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsom
standigheden, maar geen uitlogings- of aanrijkingshori
zont. De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de 
afwezigheid van deze differentiatie zijn enerzijds de 
tijd en anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap 
horizont rust direkt op het gleyig, weinig of niet ver
weerd moedermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik) , 
waaronder dan gewoonlijk een reduktiehorizont (G hori
zont) wordt aangetroffen. De natte regosols zijn vooral 
HapZaquepts en Humaquepts. 

Voorbeeld van een beschrijving bij kaartblad Geraardsbergen 

Serie Adp : matig gZeyige gronden op Zeem 

Adp : diepe fase (>125 am} en fase met begraven textuur 
B horizont op matige diepte (80-125 am} 

Adp(a} : fase met begraven textuur B horizont op geringe 
diepte (40-80 am} 

Profiel. Hydromorfe regosol, Aquic Udifluvent. Adp bestaat 
uit tamelijk natte gronden op colluviale lemige sedimenten 
met gleyverschijnselen tussen 50 en 80 cm te wijten aan de 
schommelingen van de watertafel. De bedolven B2 t horizont 
van Adp(c) is gegleyificeerd en vertoont de kenmerken van een 
textuur B horizont van Ada. 

Waterhuishouding. Langzame inwendige en dikwijls langzame 
oppervlakkige ontwatering; te nat in de winter. 

Landbouw. Matig geschikt voor akkerbouw, zeer geschikt voor 
weiland. 

39. 
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{v)Efp zeer sterk gZsyige gronden op klei met reduktie
horizont 
veensubstraat beginnend op matige diepte (80-120 cm) 

E textuurklasse van de bovenlaag {0-20 cm) = klei 

f drainageklasse : zeer sterk gleyig met reduktiehorizont 

p 

dus : - gley beginnend tussen 0 en 30 cm 
- reduktiezone beginnend tussen 40 en 80 cm 
- slechte natuurlijke drainering 

Het water wordt weinig of niet afgevoerd en de 
grond, verzadigd met water gedurende het grootste 
deel van het jaar, is slechts voor weiland ge
schikt; kunstmatige drainering is noodzakelijk. 

gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

De natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale afzettingen van de valleien aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedimentatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsom
standigheden, maar geen uitlogings- of aanrijkingshori
zont. De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de 
afwezigheid van deze differentiatie zijn enerzijds de 
tijd en anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap 
horizont rust direkt op het gleyig, weinig of niet ver
weerd moedermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik), 
waaronder dan gewoonlijk een reduktiehorizont (G hori
zont) wordt aangetroffen. De natte regosöls zijn vooral 
Haplaquepts en Humaquepts. · 

{v) : substraatserie : een van de bovenlaag textureel sterk 
afwijkende laag op minder dan 125 cm 
diepte wordt substraat genoemd. 

veensubstraat beginnend op matige 
diepte (80-120 cm). 

Voor b ~eld van een analoge beschrijving bij kaartblad Zele(vEfp) 

Serie Efp : zeer sterk gZeyige gronden op klei met reduktie-
horizont 

sEfp : zandsubstraat beginnend op geringe diepte 

vEfp : veensubstraat · beginnend op geringe diepte 

Efp(o) : sterke antropogene invloed 

40. 
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Profiel : hydromorfe alluviale grond. De Ap is gewoonlijk 
licht verveend en zeer donker grijs (10 YR 3/1). Het materi
aal verlicht gewoonlijk naar onder toe en kan op 40-80 cm over
gaan tot zandig materiaal (sEfp), soms op venig materiaal 
(vEfp). De reduktiehorizont begint op 40-80 cm (meestal ca. 
80 cm). Efp(o) is ontstaan door uitvenen. 

Waterhuishouding : iedere winter periodiek onder water, zelfs 
in de zomer te nat. 

Landbouw : komt alleen in aanmerking voor hooiweide en na 
goede ontwatering voor grasland en kanadapopulieren. 

Verbreiding : nemen de belangrijkste oppervlakte van de kom
gronden in. vEfp komt vooral voor in het oostelijk deel van 
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de St. Onolfspolder. Efp(o) : uitgeveende stroken in het Broek. 
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n,Afe aeer sterk gZeyige gronden op Zemig materiaal met re
duktiehoriaont en met awartachtige humus A horizont 

~2. 

met krijt- of mQrgeZsubstraat beginnend op 60 cm diepte. 

A textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = leem 

f drainageklasse : zeer sterk gleyig met reduktiehorizont 

e 

dus : - gley beginnend tussen 0-30 cm 
- reduktie beginnend tussen 40-80 cm 
- slechte natuurlijke drainering 

Het water wordt weinig of niet afgevoerd en de 
grond, verzadigd met water gedurende het grootste 
deel van het jaar, is slechts voor weiland ge
schikt; kunstmatige drainering- is noodzakelijk. 

profielontwikkelingsgroep : 

- gronden met zwartachtige humus A horizont 
- chernozemachtige bodems 

ondiepe geruime tijd gedraineerde rijke venige 
sedimenten of overgangsvormen tussen mesotrofe en 
eutrofe veengronden en beter ontwaterde minerale 
bodems, werden in sommige karteringsgebieden in 
Midden-België (bv. Hageland) op kaart gebracht 
onder het profielontwikkelingssymbool e ("gronden 
met zwartachtige humushorizont", Wiesenböden of 
Humic Gley Soils). Sterke mineralisatie en hoog 
biologisch leven hebben op deze organischrijke 
gronden een zeer zwarte kruimelige tot granulaire 
bovengrond doen ontstaan die meestal onmiddelijk 
rust op een grijs gereduceerde ondergrond met hoge 
pH waarden. 

Profiel. 

: sterk humeuze bovengrond, zwartachtige (ZO YR 2-4/1), 
uitgesproken kruimelige struktuur, kalkrijk (schelp
resten), ~0-80 cm dik, C/N verhouding (kultuur) 
~i~, P20s (citroenzuur) ~250 p.p.m., basenverzadi7 
ging ~50% (hoofdzakelijk Ca-ionen). 

Cg of Dg : gleyig moedermateriaal of roestig substraat. 

substraatserie 

- een van de bovenlaag textureel sterk afwijkende 
laag op minder dan 125 cm diepte wordt substraat 
genoemd 

- krijt- of mergelsubstraat beginnend op 60 cm diepte. 
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Voorbeeld van een beschrijving bij het kaartblad Rotselaar 
van de bodemserie Afe 

Serie Afe : zeer sterk gZeyige Zeemgronden met reduktiehori
zont en met zwartaahtige humushorizont 

ProfieZ : Afe heeft een zwarte (10 YR 2/1) humus A horizont 
rustend op een grijze (5 Y 6/2) reduktiehorizont (G). Het 
zijn humusrijke (10-20%) gronden met een granulaire bovengrond 
en een betrekkelijk hoge pH in de A horizont; de ondergrond 
is meestal alkalisch (pH>7). 

Waterhuishouding : zeer nat, vooral wegens de ligging in af~e
sloten kommen. 

Landbouw : te nat voor akker- en weidebouw; geschikt voor po
pulier. 

Verbreiding : enkele grote vlekken in de Wingebeekvallei 
(Holsbeek-Wilsele) • 
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vle/fp = vLFp sterk . tot zeer sterk gZeyige gronden op zand
Zeem met reduktiehorizont 
veensubstraat beginnend op geringe diepte 
(20-80 cm). 

L : textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = zandleem 

F(e/f) : drainagecomplex : e + f : sterk en zeer sterk gleyig 
met reduktiehorizont 

p 

V 

dus - gley beginnend op minder dan 50 cm 
- reduktiezone beginnend dieper dan 40 cm 
- tamelijk slechte en slechte drainering 

- tamelijk slechte drainering 
De grond is nat gedurende een groot deel van het 
jaar wegens de langzame waterafvoer. Deze klasse 
is veel te nat voor akkerbouw, kunstmatige draine
ring is noodzakelijk voor een optimale opbrengst. 

- slechte 
Het water wordt weinig of niet afgevoerd en de 
grond, verzadigd met water gedurende het grootste 
deel van het jaar, is slechts voor weiland ge
schikt; kunstmatige drainering is noodzakelijk. 

gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

De natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale afzettingen van de valleien aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedimentatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsom
standigheden, maar geen uitlogings- of aanrijkingshori
zont. De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de 
afwezigheid van deze differentiatie zijn enerzijds de 
tijd en anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap 
horizont rust direkt op het gleyig, weinig of niet ver~ 
weerd moedermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik), 
waaronder dan gewoonlijk een reduktiehorizont (G hori
zont) wordt aangetroffen. De natte regosols zijn vooral 
HapZaquepts en Humaquepts. 

substraatserie een van de bovenlaag texture.el sterk 
afwijkende laag op minder dan 125 cm 
diepte wordt substraat genoemd. 

veensubstraat beginnend op geringe diepte 
(20-80 cm). 



Voorbeeld van een beschrijving bij kaartblad Tessenderlo 

Serie LFp : sterk of zeer sterk gZeyige gronden op zandZemig 
materiaal met reduktiehorizont 

vLFp : veensubstraat beginnend op geringe diepte 

Profiel : recent alluviale bodem. De Al of Ap is meestal ver
veend, met in vele gevallen talrijke ijzerconcreties. De gley
verschijnselen zijn sterk uitgesproken en beginnen in de opper
vlaktehorizont; de reduktiezone is blauwgrijs en begint tussen 
40-80 cm (Lfp) of op >80 cm (Lep). 

Waterhuishouding : permanent (zeer) nat; in het voorjaar volle
dig verzadigd met water tot aan het oppervlak, in de zomer tot 
gemiddeld 60 cm. Kunstmatige drainage is noodzakelijk. 

Landbouw : te nat voor akkerbouw, geschikt voor weide indien 
het overtollige water kan verwijderd worden. 

Verbreiding : belangrijke vlekken in de voornaamste valleien. 
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Ai/fp zeer sterk gZeyige gronden tot zeer sterk gleyige 
gronden met reduktiehorizont op Zemig materiaal. 

A textuurklasse van de bovenlaag {0-20 cm) = leem 

i drainageklasse : zeer sterk gleyig 

dus : - roest beginnend op 0-30 cm 
- slechte natuurlijke drainering 

f drainageklasse : zeer sterk gleyig met reduktiehorizont 

dus : roest beginnend op 0-30 cm 
- reduktiezone beginnend tussen 40-80 cm 
- slechte natuurlijke drainering 

Het water wordt weinig of niet afgevoerd en de 
grond, verzadigd met water gedurende het grootste 
deel van het jaar, is slechts voor weiland ge
schikt; kunstmatige drainering is noorzakelijk. 

p gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

De natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale afzettingen van de valleien .aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedementatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsorn
standigheden, maar geen uitlogings- of aanrijkingshori
zont. De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de 
afwezigheid van deze differentiatie zijn enerzijds .de 
tijd en anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap 
horizont rust direkt op het gleyig, weinig of niet ver
weerd moedermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik) , 
waaronder dan gewoonlijk een reduktiehorizont {G hor~~ 
zont) wordt aangetroffen. De natte regosols zijn vooral 
Haplaquepts en Humaquepts. 

Voorbeeld van een beschrijving bij kaartbläd Lubbeek 

Serie Ahp : sterk gleyige gronden op Zemig materiaal 

Serie Aip : zeer sterk gleyige gronden op Zemig mateTiaaZ 

Deze natte en zeer natte colluviale gronden werden slechts o~ 
één plaats (te Vertrijk langsheen de vallei van de Velp) aan
getroffen. Het zijn bodems zonder profielontwik~eling die 
roestverschijnselen vertonen van zeer dicht bij of vanaf de 
oppervlakte. 

Voor akkerland of fruitteelt zijn ze niet geschikt; ze worden 
best als weiland uitgebaat. 

46. 



J 

J 
J 
J 

Serie Aep : sterk gZeyige gronden op Zemig materiaal met re
duktiehoriaont 

Serie Afp : zeer sterk gZeyige gronden op Zemig materiaal met 
reduktiehorizont 

Serie Agp : gereduceerde gronden op Zemig materiaal 

Al de bodems die tot deze series behoren hebben het ganse jaar 
een ondiepe grondwaterstand. Het zijn recente alluviale af
zettingen, die geen profieldifferentiatie vertonen en minstens 
40 cm diep zijn. 

De morfologische gemeenschappelijke kenmerken zijn : afwezig
heid van pedogenetische horizonten, slechte draineringstee
stand die tot uiting komt in de aanwezigheid van duidelijke 
gleyverschijnselen en van een gereduceerde ondergrond. De 
serie Aep behoort tot de vochttrap tamelijk sZeaht gedraineerd 
en heeft een reduktiehorizont op meer dan 80 cm diepte; de 
serie Afp is sZeaht gedraineerd en is gereduceerd vanaf 40 à 
80 cm diepte; de serie Agp is uiterst sZeaht gedraineerd en is 
gereduceerd van onder de zodelaag. Gleyverschijnselen zijn 
normaal over gans de diepte van het profiel aanwezig. 

De meeste valleibodems zonder profielontwikkeling behoren gra~ 
nulornetrisch tot de textuurklasse leem. Er zijn echter nogal 
belangrijke textuurafwijkingen. Zeer dikwijls is de boven~ 
grond zwaar leem of kleiig leem (in de definitie wordt er ge~ 
sproken van lernig materiaal). De granulometrische samenstel
ling van de ondergrond kan schommelen van grof .zand tot zware 
klei; vaak is de ondergrond samengesteld uit verschillende la.
gen die mekaar opvolgen en die kunnen behoren tot zeer uiteen
lopende textuurklassen. Daar echter de textuurafwijkingen . 
zeer onregelmatig zijn en bovendien landbouwkundig weinig be
langrijk (omwille van de permanent hoge grondwaterstand) _zo 
werden van deze bodems geen afgeieide substraatseries geka.r~ 
teerd. · 

Praktisch alle alluviale gronden van het kaartblad liggen onder 
weide en hebben een hoog humusgehalte (3,8 tot 7,5%); de zuur
heidsgraad schommelt van rnatig zuur tot licht alcalisch. 

De leem- of zware leemgronden met permanente watertafel werden 
gekarteerd in de vallei van de Velp, Molenbeek en bijrivieren. 
Ze komen er voor op de laagst gelegen plaatsen. 

47. 

Door ~un topografisch lage ligging en hun permanent hoge grond
waterstand zijn deze gronden niet geschikt voor akkerland. De 
Aep gronden zijn uitstekende weidegronden; de Afp bodems daaren
tegen moeten zeer doelrnatig ontwaterd worden; de Agp gronden 
zijn in het algemeen zeer moeilijk te draineren en bijgevolg 
meestal weinig geschikt voor weidebouw. 

Voor fruitteelt zijn al deze recent alluviale gronden, met re
duktiehorizont, te nat indien ze niet gedraineerd worden. 

Deze valleigronden zijn zeer geschikt voor populierenteelt~ .de 
uiterst natte Agp bodems moeten echter begreppeld worden. 
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Ac/dpy = ADpy 

Rijk 

zwak gleyig tot matig gleyige gronden óp Zemig 
materiaal 
zwaarder en fijner wordend met de diepte 

A textuurklasse van de bovenlaag = leem 

D drainagecomplex : zwak tot matig gleyig 

dus : - roest beginnend tussen 50 en 125 cm 
- matige tot onvoldoende natuurlijke drainering 

- Matige drainering : 
De ondergrond is periodiek nat. Deze klasse is gunstig 
voor weiland en nog voor bijna alle akkerteelten. 

- Onvoldoende drainering : 
Deze klasse is periodiek te nat voor akkerteelten, doch 
zeer gunstig voor weiland. 

p gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

De natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale afzettingen van de valleien aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedimentatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsom
standigheden, maar geen uitlogings- of aanrijkingshori
zont. De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de 
afwezigheid van deze differentiatie zijn enerzijds de 
tijd en anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap 
horizont rust direkt op het gleyig, weinig of niet ver
weerd moedermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik), 
waaronder dan gewoonlijk een reduktiehorizont (G hori
zont} wordt aangetroffen. De natte regosols zijn vooral 
HapZaquepts en Humaquepts. 

y moedermateriaalvariante : zwaarder of kleiiger wordend 
met de diepte 

Voorbeeld van een analoge beschrijving bij kaartblad Oosterzele 
{Acp-Adp). 

Serie Aap : zwak gleyige gronden op leem 

Profiel : droge colluviale grond. De Ap is meestal donker 

48. 

(grijs}bruin (10 YR 4/2-3}, ca. 20 cm dik, en .rust op een zwak 
humeuze overgangshorizont van sterk wisselende dikte . (>40 cm), 
die veel houtskool- en baksteenresten bevat. In enkele gevallen 
ligt de textuur B horizont van het bedolven profiel dieper dan 
80 cm.Gleyverschijnselen beginnen op 80-120 cm diepte. 
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Waterhuishouding : iets te nat in de winter; drainage wense
lijk. 

Landbouw : zeer geschikt voor weiland; minder geschikt voor 
wintergewassen dan Abp. 

Verbreiding : enkele smalle stroken in de colluviale depres
sies van het zuiden. 

Serie Adp : matig gZeyige gronden op Zeem _ 

ProfieZ : hydromorfe colluviale grond. De bovengrond is iets 
grijzer dan bij voorgaande series. Gleyverschijnselen begin
nen op 50-80 cm diepte. 

Waterhuishouding : te nat in de winter; drainage noodzakelijk. 

Landbouw : zeer geschikt voor weiland; zonder drainering onge
schikt voor wintergewassen. 

Verbreiding : enkele colluviale stroken langs de beekdepressies 
in het zuiden. 
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nAfe 

A 
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zeer sterk gZeyige gronden op Zemig materiaal met re
àuktiehorizont en met zwartachtige humus A horizont. 

50. 

met mergelsubstraat beginnend op geringe diepte (20-80 cm) 

textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = leem 

drainageklasse : zeer sterk gleyig roet reduktiehorizont 

dus : - gley beginnend tussen 0-30 cm 
- reduktie beginnend tussen 40-80 cm 
- slechte natuurlijke drainering 

Het water wordt weinig of niet afgevoerd en de 
grond,verzadigd roet water gedurende het grootste 
deel van het jaar, .is slechts voor weiland ge
schikt; kunstmatige drainering is noodzakelijk. 

e profielontwikkelingsgroep 

Profiel. 

- gronden roet zwartachtige humus A horizont 
- chernozeroachtige boderos 

ondiepe geruime tijd gedraineerde rijke venige 
sedimenten of overgangsvormen tussen mesotrofe en 
eutrofe veengronden en beter ontwaterde minerale 
bodems, werden in sommige karteringsgebieden in 
Midden-België(bv. Hageland) op kaart gebracht · 
onder het profielontwikkelingssymbool e ("gronden 
roet zwartachtige huroushorizont", Wiesenböden of 
Humic Gley Soils). Sterke mineralisatie en hoog 
biologisch leven hebben op deze organischrijke 
gronden een zeer zwarte kruimelige tot granulaire 
bovengrond doen ontstaan die meestal onmiddelijk 
rust op een grijs gereduceerde ondergrond roet hoge 
pH waarden. 

: sterk humueze bovengrond~ zwartachtige (10 YR 2-3/1)~ 
uitgesproken kruimelige struktuur~ kalkrijk (schelp
resten)~ 30-60 cm dik~ C/N verhouding (kultuur) 
<13~ P2 0 5 (citroenzuur) <250 p.p.m.~ basenverzadi
ging ~50% (hoofdzakelijk Ca-ionen). 

Cg of Dg : gleyig moedermateriaal of roestig substraat. 

n : substraatserie : 

- een van de bovenlaag textureel sterk afwijkende 
.laag op minder dan 125 cm diepte wordt substraat 
genoemd. 

- mergel- of krijtsubstraat beginnend op geringe 
diepte (20-80 cm). 
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Voorbeeld van een beschrijving van een Afe serie bij het 
kaartblad Rotselaar. 

Serie Afe : zeer sterk gZeyigQ Zeemgronden met reduktiehori
zont en met zwartachtige humushorizont · (~0) 

ProfieZ : Afe heeft een zwarte (10 YR 2/1) humus A horizont 
rustend op een grijze (5 Y 6/2) reduktiehorizont (G). Het 
zijn humusrijke (10-20%) gronden met een granulaire bovengrond 
en een betrekkelijk hoge pH in de A horizont; de ondergrond 
is meestal alkalisch (pH >7). 

Waterhuishouding : zeer nat, vooral wegens de ligging in afge
sloten kommen. 

Landbouw : te nat voor akker- en weidebouw; geschikt voor 
populier. 

Verbreiding : enkele grote vlekken in de Wingebeekvallei 
(Holsbeek-Winsele). 

51. 
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Vk ontwaterd gronden op venig materiaal (meer dan 30% or
ganisch materiaal) met een bijmenging van 
kalksteen (schelpen). 

Liekens bedoelde Vk gronden, hebben een bovengrond die 
opgebouwd is uit sterk gemineraliseerde organische 
stof, die rust op een rnatig ruw, eutroof organisch 
en schelpenrijk materiaal. 

k kalksteen of schelpen als bijmenging (charge), in het 
moedermateriaal (meer dan 15%). 

Beschrijving van een veengrond bij het kaartbl~d Leuven 

V : gronden op venig materiaal 

Profiel : veengronden bestaan uit een bruinzwarte bovengrond 
van ten minste 30 cm dikte, met meer dan 30% organische stof. 
Ze hebben een tamelijk roesetroof karakter; in het veen komen 
dikwijls lemige of kleiige, humusrijke lagen voor. 

Waterhuishouding : zeer slecht; gans het jaar onder water. 

Landbouw : ongeschikt voor land- en bosbouw. Na dra~nering 
kunnen ze gebruikt worden voor populier. 

Verbreiding : enkele grote vlekken in de Dijlevallei (Oud
Heverlee en Kessel-Lo). 

52. 
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Ad/eb matig gZeyige gronden tot sterk gleyige gronden met 
reduktiehorizont op Zemig materiaal met : 

- struktuur B horizont 
- weinig duidelijk kleur B horizont 

A textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = leem 

d drainageklasse : matig gleyig 

e 

b 

dus : - gley beginnend tussen 50 à 80 cm 
- onvoldoende natuurlijke drainering 

Deze klasse is periodiek te nat voor akkerteel
ten, doch zeer gunstig voor weiland. 

drainageklasse : sterk gleyig met reduktiehorizont 

dus : - gley beginnend tussen 30 en 50 cm 
- reduktiehorizont beginnend tussen 80 en 125 cm 
- tamelijk slechte natuurlijke drainering 

De grond is nat gedurende een groot deel van het 
jaar wegens de langzame waterafvoer. Deze klasse 
is veel te nat voor akkerbouw, kunstmatige drai
nering is noodzakelijk voor een optimale opbrengst. 

profielontwikkelingsgroep : 

- gronden met struktuur B horizont 
- gronden met weinig duidelijke kleur B horizont 

d.w.z. bruine gronden : niet uitgeloogde bodem 
met een B horizont die van de A en C horizont 
verschilt door zijn struktuur en (of) kleur. 
(Sol brun- brown Forest Soil). 

Deze bodemgenetische verschijnselen zijn te her
kennen aan het ontstaan van een gehomogeniseerde 
verbruinde bovengrond, die vooral in voldoende 
kleihoudende materialen een typisch blokkige struk
tuur krijgt en die duidelijk verschilt van de 
struktuur van de ploegvoor en van de gevlekte of 
gereduceerde ondergrond. Deze kleuren B of struk
tuur B horizont was vooral duidelijk op kultuur
gronden die kunstmatig of natuurlijk tamelijk goed 
tot onvoldoende ontwaterd zijn en normaal tot de 
textuurklassen behoorden van lemige klei, klei of 
zware klei. Door periodiek bevochtigen en uitdro
gen hebben deze gronden vrij stabiele blokkige, 
meestal hoekige aggregaten gekregen die daarenbo
ven door zwellen en krimpen een dof glanzend opper
vlak hebben. In sommige van deze goed gestruktu-
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reerde B horizonten zijn soms klei-humuscoatings 
aanwezig, rond ·de struktuurelementen of ·in de menig
vuldige wormgangen die erin voorkomen. 

Dergelijke profielen komen vooral voor in ·de pol
ders ofwel in de brede valleien van Laag-België. 

In tegenstelling met het recent alluvium worden de 
oud alluviale gronden niet meer overstroomd daar ze 
normaal voorkomen langsheen de valleiboorden en on
geveer 50 tot 100 cm hoger gelegen zijn dan het 
recent alluvium. De duidelijke profielontwikke
ling die erop ontstaan is heeft toegelaten deze 
gronden als Low Hurnic Gley Soils (ontwikkeling a 
of c) of als Bruine Gronden (ontwikkeling b) , op 
kaart te brengen. 

Voorbeeld van een beschrijving - Adb en AFb (=Ae/fb) bij 
kaartblad Meldert 

Serie Adb : matig gZeyige Zeemgronden met itruktuur B horizont 

De zeer donker grijsbruine Al horizont (10 YR 3/2) met sterke, 
fijn granulaire struktuur gaat over in een geelbruine (10 YR 5/4) 
sterke, middelrnatig granulaire (B) horizont, met plaatselijk 
fijn polyedrische struktuur. De bruine kleur van de struktuur 
B horizont neemt geleidelijk af en vertoont tussen 50 en 80 cm 
duidelijke gleyverschijnselen. De basiskleur van de Cg hori
zont is bruingrijs (2.5 Y 6/2) met talrijke kleine en middel
matige roestvlekken . . 

De Adb gronden komen voor in hoog gelegen gedeelten van de 
bovenloop van rivieren, of aan de rand van de recent alluviale 
afzetting. Het zijn oude alluviale afzettingen die onder gun~ 
stige omstandigheden konden rijpen en geleidelijk evolueerden 
tot eutrofe bruine gronden (Brown Forest Soils). 

Het zijn zeer goede landbouwgronden. Ze zijn dikwijls bebo~t. 
Voor weide zijn ze zeer geschikt en geven een maximale produk
tie met geringe onderhoudszorgen (lichte .bekalking en lage 
scheikundige bemesting). De gedraineerde Adb gronden geven zeer 
hoge graanprodukties en kunnen in dit opzicht wedijveren met 
de Aba gronden; ze zullen deze in opbrengst overtreffen tijdens 
droge jaren. 

Serie AFb : sterk en zeer sterk gZeyige Zeemgronden met reduk~ 
tiehorizont en met struktuur B horizont 

Deze bodemserie wordt eveneens gekenmerkt door een duidelijke 
struktuur B horizont. De gleyverschijnselen zijn duidelijk uit
gesproken en komen reeds voor op minder dan 30 cm diepte. Een 
reduktiehorizont wijst op een permanent ondiepe watertafel. 

De AFb gronden worden in de lage gedeelten van de bovenloop van 
rivieren of aan de rand van de valleien aangetroffen. 
ze zijn zeer geschikt voor weiden. Prachtige resultaten worden 
bekomen met populieren. 
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steeds winstgevend voor de uitbater 
mits normale teeltzorgen. 

De produktie schommelt tussen 75 en 90% van de 
optimale opbrengst. De oogstzekerheid is lager 
en bij gelijke produktie ligt de kostprijs hoger 
dan bij klasse I. 

B. GRONDEN BUITEN DE VALLEI 



Abao Zeemgronden met te~tuur B horizont 
fase met dikke A horizont (>40 am) 

A textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) =leem 

b drainageklasse : niet gleyig 

a 

dus : - roest dieper dan 125 cm beginnend 
- goede natuurlijke drainering 
- gunstige waterhuishouding gans het jaar 

profielontwikkelingsgroep met textuur B horizont 
sol {brun) lessivé 
Gray Brown Podzolic soil 
P arabr a:unerde 

"Gronden met textuur B horizont of met gevlekte 
textuur B horizont" (naar gelang van de intensi
teit van uitloging) , is een omschrijving voor de 
grijsbruine podzolachtige bodems, die een grote 
groep vormen in de bodemklassifikatie. 

Deze bodems ontwikkelden zich vooral in de niveo
eolische leem- en zandleemafzettingen onder loof
bos in een vochtig, gematigd klimaat. In de boven
grond greep uitloging (lessivage) van colleidale 
bestanddelen, vooral klei, plaats, die neersloegen 
in de onderliggende horizonten, waar ook in zekere 
mate nieuwvorming van kleimineralen plaats had 
(vorming van een kleiaanrijkings- of textuur B 
horizont). 

De bosprofielen die aldus ontstonden vertonen vol
gende horizonten : 

strooisellaag + ruwe humushorizont, 

humushoudende bovengrond, ca. 10 cm dik, 

gebleekte zone verarmd aan klei (uitlo
gingshorizont), 40-60 cm dik naar gelang 
van de textuur {leem of zandleem) , 

overgangshorizont met intermediaire ken
merken, dun of afwezig, 

kleiaanrijkingshorizont (textuur B hori
zont, 40-60 cm dik, met (subhoekig) blok
kige struktuur, 

overgangshorizont met minder duidelijke 
kenmerken dan voorgaande, 

ontkalkt moedermateriaal, 

onverweerd (kalkrijk) moedermateriaal 
(indien löss) . 
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Na de ontbossing werden de A horizonten, naar ge
lang van de topografische ligging en de ontgin
ningsouderdom, min of meer door erosie afgeknot, 
zodat de humushoudende bouwvoor (Ap horizont) dik
wijls rechtstreeks op de B2 t horizont rust. Deze 
bodems behoren volgens de Amerikaanse klassifikatie 
(Soil Survey Staff, USDA, 1966) tot de AZfisoZs, 
suborde UdaZfs, grote groep HapZudaZfs. In de oudst 
ontgonnen (zand) leemgronden evolueerde het boven
ste deel van de textuur B horizont, onder een lang
durige bemesting en bewerking en zeer sterke bio
logische aktiviteit, tot een "agric horizont" (H) 
( Agruda Zfs). 

56. 

Onder kultuur zien de grijsbruine podzolachtige bo
dems op de kwartaire lernige afzettingen er als volgt 
uit 

Ap humushoudende bouwvoor, bruinacht!g (10 YR 
4/2-4), 20-30 cm dik, 

A2 uitgeloogde horizont, geelbruin (10 YR 5-6/4) , 
20-40 cm dik (naar gelang van de textuur) of 
afwezig, · 

B2 t textuur B horizont (kleiaanrijk!ng), helbruin 
(7.5 YR 5-6/8), subhoekig-blokstruktuur, don
kerbruine (7.5 YR 4-6/4) kleihuidjes op de 
struktuurvlakken, 40-60 cm dik, 

B3 overgangshorizont, geelbruin (10 YR 5/6), met 
matig uitgesproken, grove subhoekig-blokstruk
tuur, 

C moedermateriaal, licht geelbruin, struktuur
loos, doorgaans beginnend op meer dan 125 cm. 

Aan de oorsprong en aan de hellingbreuk van sommige 
depressies in het leerngebied, waar B2 t door ster
ke erosie werd aangetast, komt de C horizont op 
geringe diepte voor. De morfologische kenmerken 
van de B2t horizont hangen af van de textuur van 
het moedermateriaal en van de draineringsklasse. 
Hoe zandiger dit materiaal is, des te belangrijker 
(dikker) de A horizont wordt ten nadele van de 
B2t, die uiteenvalt in talrijke horizontale ban
den. Op de plaatsen met een tijdelijke watertafel 
komen roestvlekken voor, hetzij onderin, hetzij 
van boven af van de B2t horizont; dergelijke pro-

c:~) Een "agric horizont" is een horizont met klei- en humus
aanrijking onder invloed van de kultuur. Deze horizont be
gint direkt onder de bouwvoor. De klei- en humusakkumula
tie bestaat in de (zand)leem-gronden uit donkere coatings 
op de struktuurvlakken en de wanden van de talrijke worm
gangen. 
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fielen zijn dan geen Typic HapZudaZfs meer, maar 
Paraquio of Aquio HapZudaZfs. De Bt horizont is 
dan ook meestal licht gevlekt en kan beschouwd 
worden als een overgangsvorm naar de variante met 
gevlekteBt (GZossic HapZudaZfs). 

In de (zand) leemprofielen met een tertiair sub
straat beginnend op geringe diepte ontbreken de 
B3 en C horizonten en zijn vervangen door : 

IIB3 overgangshorizont met minder duidelijke 
kenmerken dan de B2 t, vermengd met ver
speeld tertiair materiaal, 

IIC materiaal dat textureel afwijkt van het 
moedermateriaal. 

bodemfase fase met dikke A horizont (>40 cm) • 

Voorbeeld van een beschrijving bij kaartblad Meldert 

Serie Aba : Zeemgronden met textuur B horizont 

Deze serie omvat de gunstige gedraineerde leemgronden met een 
aan klei aangerijkte B horizont. Deze bodem stemt overeen 
met de Gray Brown PodzoZic soiZ van de Amerikaanse klassifi
katie en met de soZ (brun) Zessivé van de Franse indeling. 
Er worden drie fasen onderscheiden. 

Fase met dikke A horizont 

AbaO : leemgronden met textuur B ho~izont; A horizont meer 
dan 40 cm 

De AbaO gronden hebben zich in een gematigd vochtig klimaat 
ontwikkeld onder loofbos, op een betrekkelijk vlak reliëf en 
in een kalkrijke loess. Na de ontbossing bleef de A horizont 
geheel of gedeeltelijk bewaard. Door de inkultuurname worden 
de kenmerken van deze grijsbruine podzolachtige bodem gewij
zigd; hurnusinfiltratie, homogenisatie, stijging van dé pH, 
eventuele klei-humusmigratie en een antropische B horizont 
laten toe een oude kultuurgrond te onderscheiden van een bos
profiel. 

De algemene morfologische kenmerken Z1Jn (:~) : 

57. 

· Ap 0-25 cm : licht leem, donkerbruin (10 YR 4/2), bouwvoor, 
zwak kruimelige struktuur, droog, zeer intense beworteling, 
snelle en regelmatige overgang (sporen van ploegzool in 
overgangslaag), 

(~) De profielbeschrijving is opgemaakt volgens de richtlijnen 
van het Centrum voor Bodemkartering; de struktuurtermen zijn 
ontleend aan de SoiZ Survey ManuaZ, de kleurbenamingen en 
-indices aan de MunseZZ SoiZ CoZor Charts. 
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A2 : 25-50 cm : licht leem, geelbruin tot grijsbruin (10 YR 
5/4), zwak kruimelige tot platige struktuur, droog en 
zacht, regelmatige beworteling, talrijke wormgangen, ge
leidelijke overgang, 

B2 50-90 cm : zwaar leem, bruin (7.5 YR 4/4) op de breuk
vlakken, donker geelbruin (10 YR 4/4) na openwrijven, 
subhoekige middelmatige of fijnblokkige struktuur, sterk 
ontwikkelde donkerbruine coatings, regelmatige versprei
de beworteling, dicht net van wormgangen met kleiachtige 
laag bezet, geleidelijke en regelmatige overgang, 

B3 90-150 cm: zwaar leem, geelbruin (10 YR 5/4), matig 
sterk ontwikkelde grofblokkige struktuur, enkele breuk
vlakken· zijn donkerbruin (7.5 YR 4/4) ten gevolge van 
coatings, goede en regelmatige doo~worteling, de worm
gangen van vorige horizont lopen door doch zijn ·minder 
talrijk, geleidelijke overgang, 

Cl 150-220 cm : licht leem, geelbruin (10 YR 5/6) , zonder 
duidelijke struktuur, vochtig, kalkloos, geen wortels, 
nog enkele wormgangen, snelle overgang, _ 

C2 220 cm + : licht leem, geelbruin (10 YR 5/4), zonder 
duidelijke struktuur, kalkrijk, ge·en wortels, geen wonn.
gangen. 

TABEL 3 

GRANULOMETRISCH EN FYSICO-CHEMISCH ONDERZOEK 
EXAMEN GRANULOMETRIQUE ET PHYSICO-CHIMIQUE 

Horizonten Frakties Humus pH/H20 
Klei Leem Zand 
<21J 2-501J >50 % 

Ap 14,1 77,8 8,1 2,4 6,3 
A2 14,9 79,6 5,5 1,0 6,4 
B2 24,7 72,3 3,0 0,5 7,3 
B3 21,1 76,3 2,6 0,6 7,3 

. BC 20,5 75,3 4,2 0,2 7,4 
Cl 19,6 77,5 2,9 0,1 7,4 . 
C2 12,2 78,5 9,3 0,1 8,5 

Tabel 3 bevat de granulometrische samenstelling en enkele 
fysico-chemische gegevens van een profiel dat gegraven werd 
te. Kumtich. De ontledingsuitslagen zijn van het Centrum voor 
Grondonderzoek. 
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De B horizont bevat ongeveer 10% meer klei dan de A horizont. 
In de leemfraktie wordt geen merkelijke wijziging waargenomen, 
terwijl de zandfraktie het hoogst is in de oppervlakte-hori
zonten en in de ondergrond. Het humusgehalte van de Ap hori
zont bedraagt 2,4% en daalt tot 0,1% in de ondergrond. De pH 
neemt geleidelijk toe van boven naar beneden en bereikt zijn 
maximum in de C horizont. 

: De AbaO fase komt weinig voor, nl. op plaatsen waar 
de erosie weinig of niet ingewerkt heeft. Dikwijls betreft 
het gronden in lichte terreininzinkingen of afgesloten depres
sies waar de A horizont gedeeltelijk uit colluvium bestaat. 

De hoge landbouwwaarde van de AbaO gronden is het gevolg van 
de goede textuur, de geschikte draineringsteestand en de gun
stige struktuur. De lichte A2 ho+izont oefent echter een na
delige . invloed uit op de ontwikkeling van de gewassen. De 
met klei aangerijkte B horizont verzekert · een· hoog waterop
houdingsvermogen en een goede sorptiekapaciteit. De gunstige 
doorlaatbaarheid en de blokkige struktuur verzekeren een goede 
verluchting. De minerale reserve is hoog, zodat de bemesting 
met scheikundige meststoffen betrekkelijk laag kan gehouden 
worden. In normale gevallen zijn een oordeelkundige bekalking 
en een regelmatige organische bemesting aan te raden om een 
goede kruimelstruktuur en een gunstige pH te handhaven. De 
AbaO gronden behoren tot de beste kultuurgronden van de streek. 
Ze komen in aanmerking voor alle veeleisende teelten (tarwe, 
suikerbieten). In normale groeiomstandigheden mogen produk
tles van meer dan 5000 kg/ha tarwe of van ruim SOOOOkg/ha 
suikerbieten verwacht worden. Deze produktles kunnen opge
dreven worden zonder dat de kostprijs gevoelig verhoogd wordt. 
Voor de fruitteelt zijn deze gronden zeer geschikt. Bij een 
goede keuze van onderstam en variëteit, rekening houdend met 
de kommerciële vraag, is het mogelijk op een kleine oppervlak
te een hoog inkomen te verzekeren. 
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Edb matig gZeyige kZeigronden met struktuur B horizont 

E textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = klei 

d drainageklasse : matig gleyig 

b 

dus : - gley beginnend tussen 50 en 80 cm 
- onvoldoende natuurlijke drainering 

Deze klasse is periodiek te nat voor akkerteel
ten, doch zeer gunstig voor weiland. 

profielontwikkelingsgroep : 

- -- gronden met struktuur B horizont 
- gronden met weinig duidelijke kleur B horizont 
d.w.z. bruine gronden : niet uitgeloogde bodem 
met een B horizont die van de A en C horizont 
verschilt door zijn struktuur en (of) kleur. 
(sol brun- brown Forest Soil). 

Deze bodemgenetische verschijnselen zijn te her
kennen aan het ontstaan van een gehomogeniseerde 
verbruinde bovengrond, die vooral in voldoende 
kleihoudende materialen een typisch blokkige struk
tuur krijgt en die duidelijk verschilt van de 
struktuur van de ploegvoor en van de gevlekte of 
gereduceerde ondergrond. Deze kleuren B of struk
tuur B horizont was vooral duidelijk op kultuur
gronden die kunstmatig of natuurlijk tamelijk goed 
tot onvoldoende ontwaterd zijn en normaal tot de 
textuurklassen behoorden van lemige klei, klei of 
zware klei. Door periodiek bevochtigen en uitdro
gen hebben deze gronden vrij stabiele blokkige, 
meestal hoekige aggregaten gekregen die daaren
boven door zwellen en krimpen een dof glanzend op
pervlak hebben. In sommige van deze goed gestruktu
reerde B horizonten zijn soms klei-humuscoatings 
aanwezig, rond de struktuurelementen of in de menig
vuldige wormgangen die erin voorkomen. 

Dergelijke profielen komen vooral voor in de pol
ders ofwel in de brede valleien van Laag-België. 

In tegenste~.ling met het recent alluvium worden de 
oud alluviale gronden niet meer overstroomd daar ze 
normaal voorkomen langsheen de valleiboorden. en on
geveer 50 tot 100 cm hoger gelegen zijn dan het re
cent alluvium. De duidelijke profielontwikkeling 
die erop ontstaan is heeft toegelaten deze gronden 
als Low Humic Glèy Soils (ontwikkeling a of c) of als 
Bruine Gronden (ontwikkeling b), op kaart te brengen. 



Voorbeeld van een beschrijving bij kaartblad Aarschot 

Serie Edb : matig gleyige kleigronden met struktuur B horizont 

Serie Eeb : sterk gleyige kleigronden met reduktiehorizont en 
met struktuur B horizont 

Profiel : bruine bosgronden. De humeuze Al horizont, met 
granulaire of subhoekig blokkige struktuur, rust op een (B) 
horizont met kenmerkende blokkige tot prismatische struktuur 
die geleidelijk overgaat in een massieve kleihorizont zonder 
st~uktuur. De gleyverschijnselen beginnen tussen .SO en 80 cm . 
(Edb) of 30 en 50 cm (Eeb); het zijn bruinrode vlekken op 
groengrijze basiskleur. De helblauwe reduktiehorizont bij 
Eeb is meestal een oudere solifluktielaag waarin loessmate
riaal en glauconiethoudend zand aanwezig zijn. Op dit soli
fluktieniveau worden resten van een vroegere bosvegetatie 
aangetroffen (stobben van afgebroken bomen). 

Waterhuishouding : onvoldoende (Edb) of tamelijk slechte (Eeb) 
drainering (permanent hoge grondwatertafel); wateroverlast 
gedurende lange periode (vnl. Eeb). 

Landbouw : zware en moeilijk te bewerken gronden. Weinig ge
schikt voor akkerbouw; geschikt voor weide en loofhoutbossen. 
Kunstmatige drainering zal deze gronden meer geschikt maken 
voor weide. 

61. 

Verbreiding : belangrijke oppervlakte in de vallei van de Motte. 



Ee/fb (EFb) sterk tot zeer sterk gZeyige kleigronden met 
reduktiehorizont en met struktuur B horizont 

62. 

E : textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = klei 

elf = F : drainagecomplex : sterk tot zeer sterk gleyig 
met reduktiehorizont 

dus - gley op minder dan so· cm beginnend 
- reduktiezone beginnend dieper dan 40 cm 
- tamelijk slechte tot slechte natuurlijke drai-

nering. 

- Tamelijk slechte drainering : 
De grond is nat gedurende een groot deel van het jaar 
wegens de langzame waterafvoer. Deze klasse is veel 
te nat voor akkerbouw, kunstmatige drainering is nood
zakelijk voor een optimale opbrengst. 

- Slechte drainering : 
Het water wordt weinig of niet afgevoerd en de grond, 
verzadigd met water gedurende het grootste deel van 
het jaar, is slechts voor weiland geschikt; kunstmat~ge 
drainering is noodzakelijk. 

b profielontwikkelingsgroep : 

- gronden met struktuur B horizont 
- gronden met weinig duidelijke kleur B horizont 

d.w.z. bruine gronden : niet geloogde bodem 
met een B horizont die van de A en C horizont 
verschilt door zijn struktuur en (of) kleur. 
(sol brun - brown Forest Soil} . 

Deze bodemgenetische verschijnselen Z~Jn te her
kennen aan het ontstaan van een gehomogeniseerde 
verbruinde bovengrond, die yooral in voldoende 
kleihoudende materialen een typisch blokkige struk
tuur krijgt en die duidelijk verschilt van de 
struktuur van de ploegvoor en van de gevlekte of 
gereduceerde ondergrond. Deze kleuren B of struk
tuur B horizont was vooral duidelijk op kultuur
gronden die kunstmatig of natuurlijk tamelijk goed 
tot onvoldoende ontwaterd zijn en normaal tot de 
textuurklassen behoorden van lemige klei, klei of 
zware klei. Door periodiek bevochtigen .en uitdro
gen hebben deze gronden vrij stabiele blokkige, 
meestal hoekige aggregaten gekregen die daaren
boven door zwellen en krimpen een dof glanzend op
pervlak hebben. In sommige van deze goed gestruk
tureerde B horizonten zijn soms klei-humuscoatings 
aanwezig, rond de struktuurelementen of in de menig
vuldige wormgangen die erin voorkomen. 

--- - ----- ~ 
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Oergelijke profielen komen vooral voor in de 
polders ofwel in de brede valleien van Laag
België. 

In tegenstelling met het recent alluvium worden 
de oud alluviale gronden niet meer overstroomd 
daar ze normaal voorkomen langsheen de vallei
boorden en ongeveer 50 tot 100 · cm hoger gelegen 
zijn dan het recent alluvium. Oe duidelijke 
profielontwikkeling die erop ontstaan is heeft 
toegelaten deze gronden als Low Humic Gley Soils 
(ontwikkeling a of c) of als Bruine Gronden 
(ontwikkeling b), op kaart te brengen. 

Voorbeeld van een beschrijving bij kaartblad Aarschot (Eeb) 

Serie Edb : matig gleyige kleigPonden m~t stPuktuuP B hoPizont 

Serie Eeb : sterk gZeyige kleigPonden met Peduktiehorizont en 
met stPuktuur B hoPizont 

Profiel : bruine bosgronden. Oe humeuze Al horizont, met gra
nulaire of subhoekig blokkige struktuur, rust op een (B) hori~ 
zont met kenmerkende blokkige tot prismatische struktuur die 
geleidelijk overgaat in een massieve kleihorizont :zonder struk
tuur. Oe gleyverschijnselen beginnen tussen 50 en 80 cm (Edb) 
of 30 en 50 cm (Eeb); het :zijn bruinrode vlekken op groengrijze 
basiskleur. Oe helblauwe reduktiehorizont bij Eeb is meestal 
een oudere solifluktielaag waarin loessmateriaal en glauco
niethoudend zand aanwezig zijn. Op dit solifluktieniveau wor
den resten van een vroegere bosvegetatie aangetroffen (stob
ben van afgebroken bomen). 

Waterhuishouding : onvoldoende (Eäb) of tamelijk slechte (Eeb) 
drainering (permanent hoge grondwatertafel); wateroverlast 
gedurende lange periode (vnl. Eeb). 

Landbouw : zware en moeilijk te bewerken gronden. Weinig ge
schikt voor akkerbouw; geschikt voor weide en loofhoutbossen. 
Kunstmatige drainering zal deze gronden meer gesch!kt maken 
voor weide. 

-Verbréiding : belangrijke oppervlakte in de valle~ van de 
Motte. 

-- ---~-~ 
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~ê~ig_g~~~bi~~ : marginaal i.v.m. winst 

Oe produktie bedraagt 55-75% van de optimale 
opbrengst. Op deze gronden kan met winst ge
produceerd worden. Deze is echter laag en on
zeker bij ongunstige omstandigheden. 

A. VALLEIGRONDEN 

--- -
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! zeer sterk gZeyige gronden op kleiig materiaal met re
duktiehorizont 

textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = klei 

drainageklasse : zeer sterk gleyig met reduktiehorizont 

dus : - gley beginnend tussen 0 en 30 cm 
- reduktiezone beginnend tussen 40 en 80 cm 
- slechte natuurlijke drainering 

Het water wordt weinig of niet afgevoerd en de 
grond, verzadigd met water gedurende het grootste 
deel van het jaar, is slechts voor weiland ge
schikt; kunstmatige drainering is noodzakelijk. 

p gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

De natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale afzettingen van de valleien aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedimentatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsomstan
digheden, maar geen uitlogings- of aanrijkingshorizont. 
De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de afwezig
heid van deze differentiatie zijn enerzijds de tijd en 
anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap horizont 
rust direkt op het gleyig, weinig of niet verweerd moe
dermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik) , waaronder dan 
gewoonlijk een reduktiehorizont (G horizont) wordt aan
getroffen. De natte regosols zijn vooral Haplaquepts 
en Humaquepts. 

vEfp zeer sterk gZeyige gronden op kleiig materiaal met re
duktiehorizont en een veensubstraat beginnend op geringe 
diepte 

sEfp idem~ maar met zandsubstraat beginnend op geringe diepte 
(20-80 am) 

Efpm :. idem~ maar met ijzerrijke bovengrond 
(m : moedermateriaalvariante : wijst op aanwezigheid 
van moerasijzererts onder vorm van ijzeraonareties). 

6~. 

Voorbeeld van een beschrijving bij het. kaartblad Zele en Wester
la (Efpm) 

Serie Efp : zeer sterk gZeyige gronden op klei met reduktie
horizont 
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sEfp : aandsubstraat beginnend Óp geringe diepte 

vEfp : veensubstraat beginnend op geringe diepte 

Efp(o) : sterke antropogene invZoed 

ProfieZ : hydromorfe alluviale grond. De Ap is gewoonlijk 
licht verveend en zeer donker grijs (10 YR 3/1). Het materi
aal verlicht gewoonlijk naar onder toe en kan op 40-80 cm over
gaan tot :2andig materiaal (sEfp) :, soms op venig materiaal 
(vEfp). De reduktiehorizont begint op 40-80 cm (meestal ca. 
80 cm). Efp(o) is ontstaan door uitvenen. 

Waterhuishouding : iedere winter periodiek onder water, zelfs 
in de zomer te nat. 

Landbouw : komt alleen in aanmerking voor hooiweide en na 
goede ontwatering voor grasland en kanadapopulieren. 

Verbreiding : nemen de belangrijkste oppervlakte van de kom
gronden in. vEfp komt vooral voor in het oostelijk deel van 

65. 

de St. Onolfspolder. Efp(o) : uitgeveende stroken in het Broek. 

Serie Eep . sterk gZeyige gronden op kleiig materiaal met . 
reduktiehoriaont 

sEep : aandsubstraat beginnend op geringe diepte 

Eepm : variante met ij:~.errijke bovengrond 

Serie Efp : zeer sterk gleyige gronden op kleiig mater~aal 
met reduktiehoriaont 

Efpm : variante met ijzerrijke bovengrond 

vEfpm : variante met ijaerrijke bovengrond; veensubstraat 
beginnend op geringe diepte 

Serie Egp : gereduceerde gronden op kleiig materiaal 

ProfieZ : recente alluviale afzettingen (Holoceen) zonder pro
fielontwikkeling. Onder de Ap of Al komt een .roestige .C voor 
die overgaat in een volledig gereduceerde ondergrond met gr~jze 
tot blauwgrij~e basistint, waarin nog enkele diffuse roestvlek
ken zichtbaar zijn rond de wortelgangen van hydrofiele planten 
(paardestaart, riet, zegge e.a.). De gronden afgezet door het 
stroomstelsel van de Grote Nele worden gekenmerkt door een 
hoog zandgehalte. Ze vormen met de L.p en P.p gronden een 
zandige-kleigroep. De af~ettingen van de Deroer daarentegen 
worden gekenmerkt door een hoog leemgehalte, zodat ze met de 
A.pb en E.p gronden een lemige-kleigroep vormen. Een reduktie
horizont komt voor op meer (Eep) of minder(Efp) dan 80 cm diepte. 
Egp heeft een reduktiehori~ont onder de venige bovenlaag (op ca. 
40 cm). 
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Waterhuishouding : (tamelijk) slecht of zeer slecht. 

Landbouw : ongeschikt voor landbouw. Eep en Efp (gedraineerd) 
zijn geschikt voor weide; Egp is hiervoor ongeschikt en komt 
enkel in aanmerking voor hydrofiele loofhoutsoorten (els, 
wilg, bepaalde populierenvariëteiten). 

Verbreiding : vooral langs de Grote Nete en voornaamste zij
beken. 

66. 
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Af/gp zeer sterk gZeyige gronden met reduktiehorizont tot 
gereduaeerde gronden op Zemig materiaal 

A textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = leem 

f drainageklasse : zeer sterk gleyig met reduktiehorizont 

dus : - gley beginnend tussen 0 en 30 cm 
- reduktiezone beginnend tussen 40-80 cm 
- slechte natuurlijke drainering 

Het water wordt weinig of niet afgevoerd en de 
grond, verzadigd met water gedurende het grootste 
deel van het jaar, is slechts voor weiland ge
schikt; kunstmatige drainering is noodzakelijk. 

g drainageklasse : gereduceerd 

dus : reduktiezone beginnend in de bovenste 40 cm 

Zeer slechte drainering : de reduktiehorizont be
gint direkt onder een donkergrijze, venige boven
grond; de gronden van deze klasse liggen in enke
le moerassige kommen van de valleien en zijn abso
luut ongeschikt voor akker- en weidebouw. 

p gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

De natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale afzettingen van de valleien aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedimentatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsomstan
digheden: , maar geen uitlogings- of aanrijkingshorizónt. 
De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de afwezig
heid van deze differentiatie zijn enerzijds de tijd en 
anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap horizont 
rust direkt op het gleyig, weinig of niet verweerd moe
dermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik), waaronder dan 
gewoonlijk een reduktiehorizont (G horizont) wordt aan
getroffen. De natte regosols zijn vooral HapZaquepts 
en Humaquepts. 

Voorbeeld van een beschrijving bij het kaartblad Meldert 
(serie Afpen Agp). 

Serie Afp : zeer sterk gZeyige gronden op Zemig materiaal met 
reduktiehorizont 

Deze gronden bestaan uit alluviaal (zwaar) leem met dikwijls 
zandige en kleiige lagen. De oppervlakte-laag is bruingrijs 
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(10 YR 4/1) en vertoont sterke roestverschijnselen op minder 
dan 30 cm diepte. Een reduktiehorizont begint op minder dan 
80 cm diepte; hij is blauwgrijs met bruinachtige vlekken rond 
de gangen van vergane wortels. 

De Afp gronden vormen de komgebieden in de valleien. Ze lig
gen aan de rand van de valleidepressies, waar de oppervlakkige 
drainering slecht is. 

De Afp gronden zijn geschikt of matig geschikt voor weiden en 
bossen (populieren, els, wilg). De gebrekkige drainering heeft 
voor gevolg dat de grasproduktie kwalitatief weinig goed is. 
Een kunstmatige drainering kan hierin verbetering brèngen. 

Serie Agp : gereduaeerde gronden op Zemig materiaaZ 

Deze gronden met zeer slechte drainering zijn opgebouwd uit 
heterogeen lemig materiaal, dat dikwijls op een venige onder
grond rust. Ze vertonen een oppervlakkige, zwartachtige, ver
veende horizont rustend op een grijze tot blauwgrijze volledig 
gereduceerde horizont (G). 

Hun uitbreiding is beperkt tot kleine afgesloten kommen in 
de laagste -gedeelten van de grote valleien. 

Hun landbouwwaarde is zeer laag; ze zijn ongeschikt voor elk 
landbouwkundig gebruik. 

68. 
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vAfp seer sterk gZeyige grdnden op Zemig materiaal met re
duktiehorisont met veensubstraat beginnend op geringe 
diepte (20-80 am) 

A textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = leem 

f drainageklasse : zeer sterk gleyig met reduktiehorizont 

dus : - roest beginnend tussen 0 en 30 cm 
- reduktiezone beginnend tussen 40 en 80 cm 
- slechte natuurlijke drainering 

Het water wordt weinig of niet afgevoerd en de 
grond, verzadigd met water gedurende het grootste 
deel van het jaar, is slechts voor weiland ge
schikt; kunstmatige drainering is noodzakelijk. 

p gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

V 

De natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale afzettingen van de valleien aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedimentatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsom
standigheden, maar geen uitlogings- of aanrijkingshori
zont. De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de 
afwezigheid ·van deze differentiatie zijn enerzijds de 
tijd en anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap 
horizont rust direkt op het gleyig, weinig of niet ver
weerd moedermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik), 
waaronder dan gewoonlijk een reduktiehorizont (G hori
zont) wordt aangetroffen. De natte regosols zijn vooral 
Haplaquepts en Humaquepts. 

substraatserie een van de bovenlaag textureel afwij
kende laag op minder dan 120 cm diepte 
= substraat 

veensubstraat beginnend op geringe diep
te (20-80 cm} 

Voorbeeld van een beschrijving bij het kaartblad Leuven 

Serie Aep : sterk gZeyige gronden op Zemig materiaal met re
duktiehorizont 

Serie Afp : zeer sterk gZeyige gronden op Zemig materiaal met 
reduktiehorizont 

vAfp : veensubstraat beginnend op geringe diepte(20~80am) 
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70. 

Serie Agp : gereduaeerde gronden op Zemig materiaal 

vAgp : veensubstraat beginnend op geringe diepte (20-80 cm) 

Profiel : Aep, Afp en Agp zijn alluviale afzettingen, meer 
dan 40 cm dik, zonder profielontwikkeling. Ze vertonen (zeer) 
sterke gleyverschijnselen onder vorm van roestige vlekken en 
een volledig gereduceerde ondergrond op meer dan 80 cm (Aep), 
op minder dan 80 cm (Afp) of op minder dan 40 cm diepte (Agp). 

Waterhuishouding : nat tot uiterst nat; gedurende de winter 
en in het begin van de lente is Aep en vooral Afp overstroomd, 
Agp bijna geheel het jaar. 

Landbouw : ongeschikt voor akkerbouw. Aep is zeer geschikt 
voor weide, Afp moet doelmatig gedraineerd worden om rendabel 
te zijn; beide zijn geschikt voor populier. Agp is ongeschikt 
voor land- en bosbouw. 

Verbreiding : komgronden van de Dijle, de Abdijbeek en de 
Bierbeekse Beek. 
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Ahp sterk gZeyige gronden op Zemig materiaal 

A textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) =leem 

h drainageklasse : sterk gleyig 

p 

dus : - roest beginnend tussen 30 en 50 cm 
- tamelijk slechte natuurlijke drainering 

De grond is nat gedurende een groot deel van het 
jaar wegens de langzame waterafvoer. Deze kla~se 
is veel te nat voor akkerbouw, kunstmatige drai
nering is noodzakelijk voor een opt~male opbrengst. 

gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

De natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale afzettingen · van de valleien aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedimentati~gelaa9d
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsom
standigheden, maar geen uitlogings- of aanrijkingshori
zont. De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de 
afwezigheid van deze differentiatie zijn enerzijds de 
tijd en anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap 
horizont rust direkt op het gleyig, weinig of niet ver
weerd moedermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik), 
waaronder dan gewoonlijk een reduktiehorizont (G hori
zont) wordt aangetroffen. De natte re9o~ol~ zi~n voo~~l 
HapZaquepts en Humaquepts. 

Voorbeeld van een beschrijving bij kaartblad Nederbrakel 

Serie Ahp : sterk gZeyige gronden op Zemig materiaal 

71. 

Profiel : sterk hydromorfe regosol. Het materiaal bestaat uit 
lemig colluvium of zwaar lemig alluvium. De boveng~ond is .don
ker grijsbruin (10 YR 4/2); de basiskleur van de onderliggende 
horizont gaat over van grijsbruin (10 YR 5/2) naar licht. bruin
grijs (10 YR 6/2) naar onder toe. De gleyverschijnselen be
ginnen duidelijk tussen 20 en 40 cm diepte; ze worden veroor
zaakt door een watertafel die zich in de winter op geringe diep
te bevindt, doch in de zomer beneden 125 cm daalt. Een .duide
lijke reduktiehorizont komt niet voor, tenzij op grotere diepte. 

Waterhuishouding : wateroverlast in de winter en het voorjaar. 

Landbouw : deze gronden kunnen merkelijk verbeterd worden door 
kunstmatige drainering; ze zijn geschikt voor weiden. 

Verbreiding : talrijke stroken hoofdzakelijk aan de oorsprong 
van de meeste beekvalleien. 
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Ac/dpy = ADpy zwak gZeyig tot matig gZeyige gronden op Zemig 
materiaal 

A 

0 

Arm zwaarder en fijner wordend met de diepte 

textuurklasse van de bovenlaag = leem 

drainagecomplex : zwak tot rnatig gleyig 

dus : - roest beginnend tussen 50 en 125 cm 
- matige tot onvoldoende natuurlijke drainering 

- Matige drainering : 
De ondergrond is periodiek nat. Deze klasse is gunstig 
voor weiland en nog voor bijna alle akkerteelten. 

- Onvoldoende drainering : 
Deze klasse is periodiek te nat voor akkerteelten, doch 
zeer gunstig voor weiland. 

p gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

De natte regosols worden op de nattere colluv~ale en 
vooral de alluviale afzettingen van de valle~en aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedimentatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsom
standigheden, maar geen uitlogings- of aanrij~gshori
zont. De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de 
afwezigheid van deze differentiatie zijn enerzijds de 
tijd en anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap 
horizont rust direkt op het gleyig, weinig of n~et . ver
weerd moedermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik), 
waaronder dan gewoonlijk een reduktiehorizont {G hor~
zont) wordt aangetroffen. De natte regosols zijn vooral 
HapZaquepts en Humaquepts. 

y moedermateriaalvariante : zwaarder of kleiiger wordend 
met de diepte 

Voorbeeld van een analoge bes6~rijving bij kaartblad Oosterzele 
(Acp-Adp). 

Serie Aap : zwak gleyige gronden op leem 

ProfieZ : droge colluviale grond. De Ap is meestal donker 
(grijs) bruin (10 YR 4/2-3), ca. 20 cm dik, en rust op een zwak 
humeuze overgangshorizont van sterk wisselende dikte (>40 cm), 
die veel houtskool- en baksteenresten bevat. In enkele geval
len ligt de textuur B horizont van het bedolven profiel dieper 
dan 80 cm. Gleyverschijnselen beginnen op 80-120 cm diepte. 
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Waterhuishouding : iets te nat in de winter; drainage wense
lijk. 

Landbouw : zeer geschikt voor weiland; minder geschikt voor 
wintergewassen dan Abp. 

Verbreiding : enkele smalle stroken in de colluviale depres
sies van het zuiden. 

Serie Adp : matig gZeyige gronden op Zeem 

Profiel : hydromorfe colluviale grond. De bovengrond is iets 
grijzer dan bij voorgaande series. Gleyverschijnselen beg~n
nen op 50-80 cm diepte. 

Waterhuishouding : te nat in de winter; drainage noodzakelijk 

Landbouw : zeer geschikt voor weiland; zonder drainering onge
schikt voor wintergewassen. 

Verbreiding : enkele colluviale stroken langs de beekdepressies 
in het zuiden. 
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vlfp zeer sterk gleyige gronden op zandZemig materiaal met 
reduktiehorizont Bn met veensubstraat beginnend op ge
ringe diepte (20-80 cm). 

L textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = zandleem 

f drainageklasse : zeer sterk gleyig met reduktiehorizont 

dus : - gley beginnend tussen 0 en 30 cm 

p 

V 

- reduktiezone beginnend tussen 40 en 80 cm 
- slechte natuurlijke drainering 

Het water wordt weinig of niet afgevoerd en de 
grond, verzadigd met water gedurende het grootste 
deel van het jaar, is slechts voor weiland ge
schikt; kunstmatige drainering is noodzakelijk. 

gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

De natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale afzettingen van de valleien aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedimentatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsom
standigheden, maar geen uitlogings- of aanrijkingshori
zont. De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de 
afwezigheid van deze. differentiatie zijn enerzijds de 
tijd en anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap 
horizont rust direkt op het gleyig, weinig of niet ve~~ 
weerd moedermateriaal (Cg .horizont, 10-1 ·00 cm dik), 
waaronder dan gewoonlijk een reduktieho~izont (G hor~~ 
zont) wordt aangetroffen. De natte regosols zijn voo~al 
Haplaquepts en Humaquepts. 

substraatserie een van de bovenlaag textureel afwij
kende laag op minder dan 120 cm diepte 
= substraat 

veensubstraat beginnend op_ geringe diep
te (20-80 cm). 

Voorbeeld van een beschrijving bij het kaartblad Westerlo 

Serie Lfp : zeer sterk gZeyige gronden op zandZemig materiaal 
met reduktiehorizont 

vLfp : veensubstraat beginnend op geringe diepte 

Lfpm : variante met ijzerrijke bovengrond 

74. 
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ProfieZ : de Al of de Ap is . meestal verveend en in vele ge
vallen gekenmerkt door talrijke ijzerkonkreties; de gleyver
schijnselen zijn sterk uitgesproken en beginnen van de opper
vlakte af; de reduktiehori~ont is blauwgrijs en begint tussen 
40 en 80 cm. 

Waterhuishouding : permanent zeer nat; in het voorjaar vol
ledig verzadigd met water tot aan het oppervlak, in de zomer 
tot gemiddeld 60 cm. Kunstmatige drainage is noodzakelijk 
voor akker- en weidebouw. 

Landbouw : te nat voor akkerbouw; geschikt voor weide indien 
het overtollige water kan verwijderd worden. 

Verbreiding : belangrijke vlekken in de vallei van de grote 
Nete. 
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Ldp matig gZeyige gronden op zandZeem 

L textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = zandleem 

d drainageklasse : rnatig gleyig 

dus : - gley beginnend tussen 50 en 80 cm 
- onvoldoende natuurlijke drainering 

Deze klasse is periodiek te nat voor akkerteel
ten, doch zeer gunstig voor weiland. 

p gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

De natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale afzettingen van de valleien aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedirnentatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsorn
standigheden, maar geen uitlogings- of aanrijkingshori
zont. De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de 
afwezigheid van deze differentiatie zijn enerzijds de 
tijd en anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap 
horizont rust direkt op het gleyig, weinig of niet ver
weerd moedermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik), 
waaronder dan gewoonlijk een reduktiehorizont (G hori
zont) wordt aangetroffen. De natte regosols zijn vooral 
HapZaquepts en Humaquepts. 

Voorbeeld van een beschrijving bij het kaartblad Geraardsbergen 

Serie Ldp : matig gZeyige gronden op zandZeem 

Ldp : diepe fase (>125 cm) en fase met begraven textuur 
B horizont op matige diepte (80~125 cm) 

Ldp(c) : fase met begraven textuur B horizont op geringe 
diepte (40-80 cm) 

Profiel. Hydrornorfe regosol, Aquic Udifluvent. Ldp omvat rnatig 
natte gronden op zandlernig colluvium of .alluvium (oeverwalrnate
riaal), dat normaal wat kleiiger en hurneuzer is dan het omlig
gende autochtone zandleemrnateriaal~ De bovengrond is iets grij
zer (10 YR 4/2) dan bij Lep of Lbp. De roestverschijnselen, te 
wijten aan een stuwwatertafel of een sterk schommelende grond
watertafel, beginnen op 50~80 cm diepte, Ook komen op die diep
te zwartbruine ijzermangaanstippen voor, die soms lichtjes ver
hard zijn. De bedolven B2 t horizont van Ldp(c) is altijd ge
gleyificeerd en al dan niet gedegradeerd. 
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Waterhuishouding. Te nat in de winter en tot laai in het voor
jaar omdat Ldp meestal aansluit tegen hoger liggende zandleem
gronden die veel water aanvoeren; vrijwel nooit te droog. 

Landbouw. Zonder kunstmatige drainering minder geschikt voor 
jaarlijkse teelten wegens de ongunstige waterhuishouding in 
de winter; zeer geschikt voor weiland; rnatig geschikt voor po
pulieren. 

Verbreiding. Ldp beslaat talrijke smalle stroken aan de rand 
van de beekvalleien in het zandleemgebied en komt ook voor op 
de oeverwallen van de Dender. Ldp(c) vormt de overgang tussen 
Lda of Ldc op talrijke plaatsen en neemt een grote oppervlak
te in óp het gehucht Keringen (Zandbergen). 
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Ld/hp matig tot sterk gZeyige gronden op zandZeem 

L textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = zandleem 

d drainageklasse : matig gleyig 

h 

p 

dus : - gley beginnend tussen 50 en 80 cm 
- onvoldoende natuurlijke drainering 

Deze klasse is periodiek te nat voor akkerteelten, 
doch -zeer gunstig voor weiland. 

drainageklasse : sterk .gleyig 

dus : - gley beginnend tussen 30 en 50 cm 
- tamelijk slechte natuurlijke drainering 

De grond is nat gedurende een groot deel van het 
jaar wegens de langzame waterafvoer. Deze klasse 
is veel te nat voor akkerbouw, kunstmatige draine
ring is noodzakelijk voor een optimale opbrengst. 

gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

De natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale afzettingen van de valleien .aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedirnentati egelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzett i ngsorn-

·standigheden, maar geen uitlogings- of aanrijkingshori
zont. De beperkende faktoren die .oorzaak zijn van de 
afwezigheid van deze differentiatie zijn enerzijds de 
tijd en anderzijds een te hoge grondwaterstand. .De A~ 
horizont rust direkt op het gleyig, weinig of niet ver~
weerd moedermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik), 
waaronder dan gewoonlijk een reduktiehorizont (G hori
zont) wordt aangetroffen. De natte regosols zijn vooral 
HapZaquepts en Humaquepts. 

Voorbeeld van een beschrijving bij kaartblad Geraardsbergen 
(Ldp en Lhp). 

Serie Ldp : matig gZeyige gronden op zandZeem 

Ldp : diepe fase (>J25 am) en fase met begraven textuur 
B horizont op matige diepte (80-125 cm) 

Ldp(a) : fase met begraven textuur B horizont op geri·nge 
diepte (40-80 am) 
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Profiel. Hydrornorfe regosol, Aquic Udifluvent. Ldp omvat rna
tig natte gronden op zandlernig colluvium of alluvium (oever
walrnateriaal), dat normaal wat kleiiger en humeuzeris dan het 
omliggende autochtone zandleemmateriaal. De bovengrond is iets 
grijzer (10 YR 4/2) dan bij Lep of Lbp. De roestverschijnselen, 
te wijten aan een stuwwatertafel of een sterk schommelende 
grondwatertafel, beginnen op 50-80 cm diepte. Ook komen op die 
diepte zwartbruine ijzermangaanstippen voor, die soms lichtjes 
verhard zijn. De bedolven B2 t borizont van Ldp(c) is altijd 
gegleyificeerd en al dan niet gedegradeerd. 

Waterhuishouding. Te nat in de winter en tot laat in het voor
jaar omdat Ldp meestal aansluit tegen hoger liggende zandleem
gronden die veel water aanvoeren, vrijwel nooit te droog. 

Landbouw. Zonder kunstmatige drainering minder geschikt voor 
jaarlijkse teelten wegens de ongunstige waterhuishouding in de 
winter; zeer geschikt voor weiland; rnatig geschikt voor popu
lieren. 

Verbreiding. Ldp beslaat talrijke smalle stroken aan de rand 
van de beekvalleien in het zandleemgebied en komt ook voor op 
de oeverwallen van de Dender. Ldp(c) vormt de overgang tussen 
Lda of Ldc op talrijke plaatsen en neemt een grote oppervlakte 
in op het gehucht Keringen (Zandbergen). 

Serie Lhp : sterk gleyige gronden op zandlemig materiaal 

Lhp : diepe fase (>125 cm) en fase met begraven textuur 
B horizont op matige diepte (80-125 cm) 

79. 

Lhp(c) : fase met begraven textuur B horizont op geringe diepte 
(40~80 cm) 

Profiel. Sterk hydromorfe regosol, Haplaquept; vormt een over
gangsvorm tussen Ldp en de volgende series Lep en Lfp. De gley
verschijnselen beginnen onder de bouwvoor, maar een duidelijke 
reduktiehorizont komt niet voor binnen boorbereik (125 cm). De 
ondergrond van sommige Lhp gronden aan de rand van de Dender- en 
Markvallei bestaat uit een zandlaag die sterk watervoerend is 
(hellingwater) • 

Waterhuishouding. Wateroverlast gedurende een groot gedeelte 
van de winter en de lente, fris in de zomer. 

Landbouw. Te nat voor akkerbouw· en bijgevolg beter geschikt voor 
weidebouw. Mits goede verzorging van de afwatering en een regel
matige bekalking levert Lhp uitstekend weiland. Lhp is ook ge
schikt voor populieren, 

Verbreiding, Belangrijke stroken langs de randen van de Mark
vallei (Deux~Acren), smallere stroken langs de Dendervallei en 
aan de oorsprong van enkele beekvalleien in het zandleerngebied, 
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V Rijk gronden op venig materiaal (meer dan 30% organisch 
materiaal). 

Voorbeeld van een beschrijving bij het kaartblad Leuven 

V : gronden op venig materiaal 

Profiel : veengronden bestaan uit een bruinzwarte bovengrond 
van ten minste 30 cm dikte, met meer dan 30% organische stof. 
Ze hebben een tamelijk roesetroof karakter; in het veen komen 
dikwijls lernige of kleiige, humusrijke lagen voor. 

Waterhuishouding : zeer slecht; gans het jaar onder water. 

Landbouw : ongeschikt voor land- en bosbouw. Na drainering 
kunnen ze gebruikt worden voor populieren. 

Verbreiding : enkele grote vlekken in de Dijlevallel (Oud
Heverlee en Kessel-La). 
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( n) V gronden op venig materiaal (meer dan 30% organisch 
materiaal) 

81. 

( n) substraatserie een van de bovenlaag textureel afwijken
de laag op minder dan 120 cm diepte 
= substraat 

mergel of krijtsubstraat beginnend op 
matige diepte (80-120 cm) . 

Voorbeeld van een beschrijving van een veengrond bij het kaart
blad Leuven. 

V : gronden op venig materiaal 

Profiel : veengronden bestaan uit een bruinzwarte bovengrond 
van ten minste 30 cm dikte, met meer dan 30% organische stof. 
Ze hebben een tamelijk roesetroof karakter; in het veen komen 
dikwijls lernige of kleiige, humusrijke lagen voor. 

Waterhuishouding : zeer slecht; gans het _jaar onder water. 

Landbouw : ongeschikt voor land- en bosbouw. Na drainering 
kunnen ze gebruikt worden voor populier. 

Verbreiding : enkele grote vlekken in de Dijlevallei (Oud-Hever
lee en Kessel-Lo). 
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Afe 
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zeer sterk gleyige gronden op Zemig materiaal met re
duktiehorizont en met zwartachtige humushorizont. 

textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = leem 

drainageklasse : zeer sterk gleyig met reduktiehorizont 

dus : - gley beginnend tussen 0-30 cm 
- reduktie beginnend tussen 40-80 cm 
- slechte natuurlijke drainering 

82. 

Het water wordt weinig of niet afgevoerd en de 
grond, verzadigd met water gedurende het grootste 
deel van het jaar, is slechts voor weiland geschikt; 
kunstmatige drainering is noodzakelijk. 

profielontwikkelingsgroep : 

gronden met zwartachtige humus A horizont 
- chernozemachtige bodems 

Ondiepe, geruime tijd gedraineerde rijke venige se
dimenten of overgangsvormen tussen mesotrofe en eu
trofe veengronden en beter ontwaterde minerale bo
dems, werden in sommige karteringsgebieden in Midden
België (bv. Hageland) op kaart gebracht onder het 
profielontwikkelingssyrnbool e ("gronden met zwart
achtige hurnushorizont", Wiesenböden of Hurnic Gley 
Soils). Sterke mineralisatie en hoog biologisch 
leven hebben op deze organischrijke gronden een zeer 
zwarte kruimelige tot granulaire bovengrond doen 
onstaan die meestal onmiddellijk rust op een grijs 
gereduceerde ondergrond met hoge pH waarden. 

Profiel. 

A1 : sterk humueze bovengrond, zwartachtig (10 YR 2-3/1), 
uitgesproken kruimelige struktuur, kalkrijk (schelp
resten), 30-60 cm dik, C/N verhouding ( k ultuur) 
~13, P20s (citroenzuur) 250 p.p.m., basenverzadiging 
~50% (hoofdzakelijk Ca-ionen). 

Cg of Dg : gZeyig moedermateriaal of roestig substraat. 
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Voorbeeld van een beschrijving bij kaartblad Rotselaar 

Serie Afe : zeer sterk gZeyige Zeemgronden met reduktiehori
zont en met awartaahtige humushorizont 

Profiel : Afe heeft een zwarte (10 YR 2/1) humus A horizont 
rustend op een grijze (5 Y 6/2) reduktiehorizont (G). Het 
zijn humusrijke (10-20%) gronden met een granulaire boven
grond en een betrekkelijk hoge pH in de A horizont; de onder
grond is meestal alkalisch (pH >7) • 

Waterhuishouding : zeer nat, vooral wegens de ligging in afge
sloten konunen. 

Landbouw : te nat voor akker- en weidebouw; geschikt voor po
pulier. 

Verbreiding : enkele grote vlekken in de Wingebeekvallei 
(Holsbeek-Wilsele) . 
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84. 

Ahb sterk gZeyige Zeemgronden met struktuur B horizont 

A textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = leem 

h drainageklasse : sterk gleyig 

b 

dus : - gley beginnend tussen 30-50 cm 
- tamelijk slechte natuurlijke drainering 

Qe grond is nat gedurende een groot deel van het 
jaar wegens de langzame waterafvoer. Deze klasse 
is veel te nat voor akkerbouw, kunstmatige drai
nering is noodzakelijk voor een optimale opbrengst. 

profielontwikkelingsgroep : 

- gronden met struktuur B horizont 
- gronden met weinig duidelijke kleur B horizont 

d.w.z. bruine gronden : niet geloogde bodem 
met een B horizont die van de A en C horizont 
verschilt door zijn struktuur en (of) kleur. 

(sol brun- brown Forest Soil). 

Deze bodemgenetische verschijnselen zijn te her
kennen aan het ontstaan van een gehomogeniseerde 
verbruinde bovengrond, die vooral in voldoende 
kleihoudende materialen een typisch blokkige struk
tuur krijgt en die duidelijk verschilt van de 
struktuur van de ploegvoor en van de gevlekte of 
gereduceerde ondergrond. Deze kleuren B of struk
tuur B horizont was vooral duidelijk op kultuur
gronden die kunstmatig of natuurlijk tamelijk goed 
tot onvoldoende ontwaterd zijn en normaal tot de 
textuurklassen behoorden van lemige klei, klei of 
zware klei. Door periodiek bevochtigen en uitdro
gen hebben deze gronden vrij stabiele blokkige, 
meestal hoekige aggregaten gekregen die daaren
boven door zwellen en krimpen een dof glanzend op
pervlak hebben. In sommige van deze goed gestruk
tureerde B horizonten zijn soms klei-humuscoatings 
aanwezig, rond de struktuurelementen of in de menig
vuldige wormgangen die erin voorkomen. 
Dergelijke profielen komen vooral voor in de polders 
ofwel in de brede valleien van Laag-België. 

In tegenstelling met het recent alluvium worden de 
oud alluviale gronden niet meer overstroomd daar 
ze normaal voorkomen langsheen de valleiboorden en 
ongeveer 50 tot 100 cm hoger gelegen zijn dan het 
recent alluvium. De duidelijke profielontwikkeling 
die erop ontstaan is heeft toegelaten deze gronden 
als Low Humic Gley Soils (ontwikkeling a of c) of als 
Bruine Gronden (ontwikkeling b) ,op kaart te brengen. 
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matig gZeyige Zeemgronden met een struktuur B horizont 

textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = leem 

drainageklasse : rnatig gleyig 

dus : - gley beginnend tussen 50 en 80 cm 
- onvoldoende natuurlijke drainering 

Deze klasse is periodiek te nat voor akkerteelten; 
doch zeer gunstig voor weiland. 

profielontwikkelingsgroep : 

- gronden met struktuur B horizont 
- gronden met weinig duidelijke kleur B horizont 

d.w.z. bruine gronden : niet geloogde bodem 
met een B horizont die van de A en C horizont 
verschilt door zijn struktuur en (of) kleur. 
(sol brun - brown Forest Soil) • 

85. 

Deze bodemgenetische verschijnselen zijn te her
kennen aan het ontstaan van een gehomogeniseerde 
verbruinde bovengrond, die vooral in voldoende 
kleihoudende materialen een typisch blokkige struk
tuur krijgt en die duidelijk verschilt van de 
struktuur van de ploegvoor en van .de gevlekte of 
gereduceerde ondergrond. Deze kleuren B of struk
tuur B horizont was vooral duidelijk op kultuur
gronden die kunstrnatig of natuurlijk tamelijk goed · 
tot onvoldoende ontwaterd zijn en normaal tot de 
textuurklassen behoorden van lernige klei, klei of 
zware klei. Door periodiek bevochtigen en uitdro
gen hebben deze gronden vrij stabiele blokkige, 
meestal hoekige aggregaten gekregen die daaren
boven door zwellen en krimpen een dof glanzend op
pervlak hebben. In sommige van deze goed gestruk
tureerde B horizonten zijn soms klei-humuscoatings 
aanwezig, rond de struktuurelementen of in de menig
vuldige wormgangen die erin voorkomen. 

Dergelijke profielen komen vooral voor in de polders 
ofwel in de brede valleien van Laag-België. 

In tegenstelling met het recent alluvium worden de 
oud alluviale gronden niet meer overstroomd daar 
ze normaal voorkomen langsheen de valleiboorden en 
ongeveer 50 t~t 100 cm hoger gelegen zijn dan het 
recent alluvium. De duidelijke profielontwikkeling 
die erop ontstaan is heeft toegelaten deze gronden 
als Low Hurnic Gley Soils (ontwikkeling a of c) of als 
Bruine Gronden(ontwikkeling b), op kaart te brengen. 
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Voorbeeld van een beschrijving bij kaartblad Meldert 

Serie Adb : matig gZeyige ZeemgPonden met stPuktuur B hoPizont 

De zeer donker grijsbruine Al horizont .(10 YR 3/2) met sterke, 
fijn granulaire struktuur gaat over in een geelbruine (10 YR 5/4)' 
sterke, middelrnatig granulaire (B) horizont, met plaatselijk 
fijn polyedrische struktuur. De bruine kleur van de struktuur 
B horizont neemt geleidelijk af en vertoont tussen 50 en 80 cm 
duidelijke gleyverschijnselen. De basiskleur van de Cg. horizont 
is bruingrijs (2.5 Y 6/2) met talrijke kleine en middelmatige 
roestvlekken. 

De Adb gronden komen voor in de hoog gelegen gedeelten van de 
bovenloop van rivieren, of aan de rand van de recent alluviale 
afzetting. Het zijn oude alluviale afzettingen die onder gun
stige omstandigheden konden rijpen en geleidelijk evolueerden 
tot eutrofe bruine gronden (Brown Forest soils). 

Het zijn zeer goede landbouwgronden. Ze zijn dikwijls bebost. 
Voor weide zijn ze zeer geschikt en geven een maximale produktie 
met geringe onderhoudszorgen (lichte bekalking en lage schei
kundige bemesting). De gedraineerde Adb gronden geven zeer hoge 
graanprodukties en kunnen in dit opzicht wedijveren met de Aba 
gronden; ze zullen deze in opbrengst overtreffen tijdens droge 
jaren. 
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Lfe : zeer sterk gZeyige gronden op zandZemig materiaal met 
reduktiehorizont en zwartachtige humushorizont. 

L textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) 

f drainageklasse : zeer sterk gleyig met reduktiehorizont 

e 

dus : - gley beginnend tussen 0-30 cm 
- reduktie beginnend tussen 40-80 cm 
- slechte natuurlijke drainering 

Het water wordt weinig of niet afgevoerd en de 
grond, verzadigd met water gedurende het grootste 
deel van het jaar, is slechts voor weiland ge
schikt; kunstmatige drainering is noodzakelijk. 

profielontwikkelingsgroep 

- gronden met zwartachtige humus A horizont 
- chernozemachtige bodems 

Ondiepe, geruime tijd gedraineerde rijke venige 
sedimenten of overgangsvormen tussen mesotrofe 
en eutrofe veengronden en beter ontwaterde mine
rale bodems, werden in sommige karteringsgebieden 
in Midden-België (bv. Hageland) op kaart gebracht 
onder het profielontwikkelingssyrnbool e ("gronden 
met zwartachtige hurnushorizont", Wiesenböden of 
Hurnic Gley Soils). Sterke mineralisatie en hoog 
biologisch leven hebben op deze organischrijke 
gronden een zeer zwarte kruimelige tot granulaire 
bovengrond doen ontstaan die meestal onmiddellijk 
rust op een grijs gereduceerde ondergrond met hoge 
pH waarden. 

Profiel. 

: zeer humeuze bovengrond~ zwartachtig (10 YR 2-3/1)~ 
uitgesproken kruimelige struktuur~ kalkrijk (schelp
resten)~ 30-60 cm dik~ C/N verhouding (kultuur) 
~13~ PlOs (citroenzuur) ~2SO p.p.m.~ basenverzadi
ging ~50% (hoofdzakelijk Ca-ionen}. 

Cg of Dg : gleyig moedermateriaal of roestig substraat. 

87. 
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M2~ig_g~~~h!~~ : marginaal i.v.m. winst 

De produktie bedraagt 55-75% van de optimale op
brengst. Op deze gronden kan met winst geprodu
ceerd worden, deze is echter laag en onzeker bij 
ongunstige omstandigheden. 

B. GRONDEN BUITEN DE VALLEI 
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88. 

Ad pO matig gZeyige grond~n op Zeem 

A textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = leem 

d 

p 

0 

drainageklasse : rnatig gleyig 

dus : - roest beginnend tussen 50-80 cm 
- onvoldoende natuurlijke drainering 

Deze klasse is periodiek te nat voor akkerteelten, 
doch zeer gunstig voor weiland. 

gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

Onderscheid dient gemaakt tussen de droge en de natte 
regosols. 

De droge zijn typische regosols, waarin zich om een of 
andere reden (tijd, verstuiving) noch verwering, noch 
vorming van uitlogings- of aanrijkingshorizonten heeft 
voorgedaan, m.a.w. het zijn gronden zonder profielontwik
keling. Die regosols beperken zich tot de (matig) droge 
(zand)lernige colluviale gronden. Deze gronden bestaan uit 
een hurnushoudende, bruinachtige (10 YR 4/2-4) bouwvoor, 
20-30 cm dik, rustend op het moedermateriaal (C horizont) , 
meer dan 40 cm dik. Onder dit colluviaal materiaal ligt 
eventueel een Btb horizont, dit is een kleiaanrijkings
horizont van het bedolven profiel. De droge tot rnatig 
natte, diepe colluviale gronden behoren tot de FZuvents 
of de Orthents . 

De natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale afzettingen van de valleien aangetrof
fen. Ze vertonen meestal een sedimentatiegelaagdheid, te 
wijten aan de variaties in de afzettingsornstandigheden, maar 
geen uitlogings- of aanrijkingshorizont. De beperkende 
faktoren die oorzaak zijn van de afwezigheid van deze 
differentiatie zijn enerzijds de tijd en anderzijds een 
te hoge grondwaterstand. De Ap horizont rust direkt op · 
gleyig, weinig of niet verweerd moedermateriaal (Cg hori
zont, 10-100 cm dik) , waaronder dan gewoonlijk een reduk
tiehorizont (G horizont) wordt aangetroffen. De natte re
gosols zijn vooral HapZaquepts en Humaquepts. 

bodemfase : is karteringseenheid op lager niveau, die 
secundaire bodemeigenschappen aanduidt 

diepe fase : de colluviale laag is dikker dan 125 cm. 



J 

• 

• 

Voorbeeld van een beschrijving bij het kaartblad Geraardsbergen 

matig gZeyige gronden op leem 

diepe fase (>12~ cm) = 0 en fase met begraven te~
tuur B horizont op matige diepte . (80-125 cm) = 1 

fase met begraven te~tuur B horizont op geringe 
diepte (40-80 cm) 

89. 

Profiel. Hydromorfe regosol, Aquic Udifluvent. Adp bestaat 
uit tamelijk natte gronden op colluviale lemige sedimenten met 
gleyverschijnselen tussen 50 en 80 cm te wijten aan de schom
melingen van de watertafel. De bedolven B2t horizont van Adp(c) 
is gegleyificeerd en vertoont de kenmerken van een textuur B 
horizont van Ada. 

Waterhuishouding. Langzame inwendige en dikwijls langzame opper
vlakkige ontwatering; te nat in de winter. 

Landbouw. Matig geschikt voor akkerbouw, zeer geschikt voor 
weiland. 

Verbreiding. Adp beslaat een gedeelte van de randen van de beek
valleien van het leemgebied. Adp(c) sluit doorgaans aan tegen 
Adp • 
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Abp{c) 

A 

b 

p 

gronden op Zeem~ fase met begraven te~tuur B horizont 
op matige diepte (80-225 am) 

gronden op Zeem~ fase met begraven te~tuur B horizont 
op geringe diepte (40-80 am) 

textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = leem 

drainageklasse : (niet gleyig) 

dus : - gley begint dieper dan 125 cm 
- goede natuurlijke drainering gans het jaar door 

gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

De droge zijn typische regosols, waarin zich om een of 
andere reden (tijd, verstuiving) noch verwering, noch 
vorming van uitlogings- of aanrijkingshorizonten heeft 
voorgedaan, m.a.w. het zijn gronden zonder profielontwik
keling. Die regosols beperken zich tot de (matig) droge 
(zand) lemige colluviale gronden. Deze gronden bestaan 
uit een humushoudende, bruinachtige (10 YR 4/2-4) bouw
voor, 20-30 cm dik, rustend op het moedermateriaal (C hori
zont), meer dan 40 cm dik. Onder dit colluviaal materiaal 
ligt eventueel een Btb horizont, dit is een kleiaanrijkings
horizont v~n het bedolven profiel. De droge tot matig 
natte, diepe colluviale gronden behoren tot de Pluvents 
of de Orthents. 

1 - (c) : bodemfase : een karteringseenheid op lager niveau , 
die secundaire bodemeigenschappen heeft : 

1 : fase met begraven textuur B horizont op matige diepte 
(80-125 cm) = de colluviale laag is 80 à 125 cm dik 

(c) :fase met begraven textuur B horizont op geringe diep
te (40-80 cm) = de colluviale laag is minder dan 
80 cm dik 

Voorbeeld van een beschrijving bij het kaartblad Geraardsbergen 

Serie Abp : gronden op Zeem 

Abp : diepe fase (>J25 am) en fase met begraven te~tuur B 
horizont op matige diepte (80-125 am) = Abp 1 

Abp(a) : fase met begraven te~tuur B horizont op geringe diep
te (40-80 am) 
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ProfiBZ. Regosol, Udifluvent. De Ap horizont is meestal don
kerbruin (10 YR 4/2-3) en rust op geelbruin (10 YR 5/4) leem
colluvium. De struktuur is kruimelig in de bouwvoor; in de 
ondergrond vertoont het materiaal een mikrostratifikatie. Gley
verschijnselen worden niet aangetroffen op minder dan 125 cm 
diepte. Bij Abp(c) rust het colluviaal dek tussen 40 en 80 cm 
op een bedolven B2t horizont. De dikte van dat dek neemt ge
leidelijk toe vanaf de randen van de leemruggen (Abp(c)) naar 
de aslijn van de depressies (Abp, diepe fase) . 

Waterhuishouding. Het colluviale leem heeft een eerder gering 
waterbergingsvermogen, zodat de uitdroging in de zomer niet uit
gesloten is; de relatief lage ligging kompenseert echter dit na
deel gedeeltelijk. 

Landbouw. De landbouwwaarde is iets lager dan bij Aba, daar de 
opbrengsten meer van de weersomstandigheden afhangen. De alge
mene voedingstoestand is meestal goed door de aanvoer van op
losbare voedingazouten met het neerslagwater, afkomstig van 
de hogere percelen. 

Verbreiding. Vooral verspreid in het noorden op stroken aan de 
rand van de droge leemruggen of in secundaire depressies. 
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Lda matig gZeyige zandZeemg'ronden met te:rtuur B horizont 

L textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = zandleem 

d drainageklasse : matig gleyig 

a 

dus : - roest beginnend tussen 50-80 cm 
- onvoldoende natuurlijke drainering 

Deze klasse is periodiek te nat voor akkerteelten, 
doch zeer gunstig voor weiland 

profielontwikkelingsgroep : 

met textuur B horizont 
Gray Brown Podzolic Soils - grijsbruine podsols 
sols (bruns) lessivés - parabraunerde 

Grijsbruine podzolachtige bodems : 

Gronden met (gevlekte) textuur B horizont 
"Gronden met textuur B horizont of met gevlekte 
textuur B horizont" (naar gelang van de intensi
teit van uitloging) , is een omschrijving voor de 
grijsbruine podzolachtige bodems, die een grote 
groep vormen in de bodemklassifikatie. 

Deze bodems ontwikkelden zich vooral in de niveo
eolische leem- en zandleemafzettingen onder loof
bos in een vochtig, gematigd klimaat. In de boven
grond greep uitloging (lessivage) van colleidale 
bestanddelen, vooral klei, plaats, die neersloegen 
in de onderliggende horizonten, waar ook in zekere 
mate nieuwvorming van kleimineralen plaats had 
(vorming van een kleiaanrijkings- of textuur B hori
zont). 

De bosprofielen die aldus ontstonden vertonen vol
gende horizonten : 

strooisellaag + ruwe-humushorizont, 

humushoudende bovengrond, ca. 10 cm dik, 

gebleekte zone verarmd aan klei (uitlo
gingshorizont), 40-60 cm dik naar gelang 
van de textuur (leem of zandleem) , 

overgangshorizont met intermediaire ken
merken, dun of a=wezig, 

kleiaanrijkingshorizont (textuur B horizont), 
40-60 cm dik, met (subhoekig) blokkige 
struktuur, 

overgangshorizont met minder duidelijke 
kenmerken dan voorgaande, 
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C1 : ontkalkt moedermateriaal 

: onverweerd (kalkrijk) moedermateriaal 
(indien löss). 

93. 

Na de ontbossing werden de A horizonten, naar gëlang 
van de topografische ligging en de ontginnings
ouderdom, min of meer door erosie afgeknot, zodat 
de humushoudende bouwvoor (Ap horizont) dikwijls 
rechtstreeks op de B2 t horizont rust. Deze bodems 
behoren volgens de Amerikaanse klassifikatie (S.oil 
survey Staff, USDA, 1966) tot de AZfisoZs, suborde 
UdaZfs, grote groep HapZudaZfs. In de oudst ontgon
nen (zand) leemgronden evolueerde het bovenste deel 
van de textuur B horizont, onder een langdurige be
mesting en bewerking en zeer sterke biologische ak
tiviteit, tot een "agric horizon'' (~) (AgrudaZfs). 

Onder kultuur zien de grijsbruine podzolachtige bo
dems op de kwartaire lemige afzettingen er als volgt 
uit 

Ap humushoudende bouwvoor, bruinachtig (10 YR 
4/2-4), 20-30 cm dik, 

A2 uitgeloogde horizont, geelbruin (10 YR 5-6/4), 
20-40 cm dik (naar gelang van de textuur) of 
afwezig, 

B2t textuur B horizont (kleiaanrijking), helbruin 
(7.5 YR 5-6/8), subhoekig~blokstruktuur, don
kerbruine (7.5 YR 4-6/4) kleihuidjes op de 
struktuurvlakken, 40-60 cm dik, 

B3 overgangshorizont, geelbruin (10 YR 5/6), met 
matig uitgesproken, grove subhoekig-blokstruk
tuur, 

C moedermateriaal, licht geelbruin, struktuur
loos, doorgaans beginnend op meer dan 125 cm. 

Aan de oorsprong en aan de hellingbreuk van sommige 
depressies in het leemgebied, waar de B2t door ster
ke erosie werd aangetast, komt de C horizont op ge
ringe diepte voor. De morfologische kenmerken van 
de B2t horizont · hangen af van de textuur van het 
moedermateriaal en van de draineringsklasse. Hoe 
zandiger dit materiaal is, des te belangrijker (dik
ker) de A horizont wordt ten nadele van de B2t, die 

Een "agric horizon" is een horizont met klei- en humusaan
rijking onder invloed van de kultuur . . Deze horizont begint 
direkt onder de bouwvoor. De klei- en humusakkumulatie 
bestaat in de (z~nd)leemgronden uit donkere coatings op de 
struktuurvlakken en de wanden van de talrijke wormgangen. 
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94. 

uiteenvalt in talrijke horizontale banden. Op de 
plaatsen met een tijdelijke watertafel komen roest
vlekken voor, hetzij onderin, hetzij van boven af 
van de B2 t horizont; dergelijke profielen zijn dan 
geen Typic Bapludalfs meer, maar Paraquic of Aquic 
Bapludalfs. De Bt horizont is dan ook meestal licht 
gevlekt en kan beschouwd worden als een overgangs
vorm naar de variante met gevlekte Bt (Glossic 
Bapludalfs). 

Voorbeeld van een beschrijving bij het kaartblad Geraardsbergen 

Serie Lda : matig gleyige zandleemgronden met textuur B horizont 

(x)Lda : matig diepe fase (80-125 cm) 

Profiel. Hydromorfe grijsbruine podzolachtige bodem, aquic 
ijapludalf. Onder de donker grijsbruine Ap horizont ligt meestal 
nog een gebleekte A2 horizont, die aan het kontakt met de B2t 
duidelijke roestverschijnselen vertoont. De B2t horizont be- · 
staat meestal uit zwaar zandleem en is sterk gleyig; in sommige 
gevallen is hij gedeeltelijk verbrokkeld. Deze horizont rust 
plaatselijk tussen 80 en 125 cm op een weinig doorlatend tertiair 
substraat ((x)Lda), meestal ieperiaanse klei. 

Waterhuishouding. Gunstig in de zomer, te nat in de winter. Op 
de vlakste delen ligt Lda zeer drassig in de winter en blijft 
lang vochtig en koud in het voorjaar. 

Landbouw. Na drainering is Lda zeer geschikt voor alle teelten. 
Zonder drainering is de opkomst van het zaaigoed traag en onre
gelmatig, hetgeen de onkruidgroei bevordert. De grondbewerking 
dient tijdig vè6r de winter te worden uitgevoerd. Voor weide 
is het niet nodig deze gronden te draineren. (x)Lda vertoont in 
sterke mate de nadelige gevolgen van een gestoorde waterhuishou
ding wegens de aanwezigheid van een weinig doorlatend substraat 
op matige diepte. 

Verbreiding. Talrijke grote en kleine vlekken, vooral verspreid 
ten zuiden van de Dendervallei (Grirnrninge, Zandbergen), ten 
noordwesten van Moerbeke en in het zuiden van Galmaarden. (x)Lda 
beslaat een vlek rond het Boshof (Grirnrninge) en nabij het ge
hucht Rode (Galmaarden) • 
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sterk hydrornorfe, gedegradeerde grijsbruine pod
zolachtige bodems ( de natste zandleerngronden) die 
in de grote groep van de GZossaquaZfs worden onder
gebracht. 

Voorbeeld van een beschrijving bij het kaartblad Meerhout 

Serie Lda : matig gZeyige zandZeemgronden met sterk gevZekte 
te~tuur B horizont 

Ldaz : Zichter wordend in de diepte 

ProfieZ. Hydromorfe, gedegradeerde grijsbruine podzolachtige 
bodem op pleistoceen materiaal. De Ap is bruingrijs; hij gaat 
abrupt over tot een licht grijsbruine A2. Deze vertoont aan 
het kontakt met de B2t roestvlekjes en kleine ijzerkonkreties. 
De textuur B is heterogeen gevlekt met bruine (7.5 YR 5/4), 
zwaardere en meer konsistente vlekken : grijsachtige (10 YR 
7/3), fijnzandige licht-zandleemvlekken en duidelijke, grote, 
bruinrode en okerkleurige (5 YR 4/6) roestverschijnselen. De 
kontrasterende kleuren nemen af naar onder, waar de grijze re
duktievlekken toenemen. Zwartachtige (10 YR 2/1) neerslag 
wordt aangetroffen op de breukvlakken van de struktuuraggrega
ten; vaak worden ook tamelijk grote (0,5 cm diameter), rnatig 
harde ijzerkonkreties in de B2 t aangetroffen. 

Waterhuishouding . Zeer nat en laat opdrogend in het voorjaar, 
waardoor hij moeilijk bewerkbaar is. Hij droogt sterk uit 
tijdens de zomer, vooral wanneer de bestraling door de zon he
vig is. 

Landbouw. Mits kunstmatige drainering is Ldc een goede akker
bouwgrond. Hij is geschikt voor graangewassen en hakvruchten; 
aardappelen geven hoge, doch minderwaardige produkties. Het 
is een goede weidegrond, alhoewel in bepaalde jaren uitdroging 
te vrezen is. 

Verbreiding. Eén vlek te Vorst (Autosnelweg). 

96. 
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K L A S S E · IV 

~~inig_g~~sbi~~ : steeds verliesgevend 

Gronden met lage opbrengsten : gemiddeld 30-55% 
van de gemiddelde optimale opbrengst. 

A. VALLEIGRONDEN 
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Ldp zuur matig gZeyige gronden op zandleem 

L textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = zandleem 

d 

p 

drainageklasse : matig gleyig 

dus : - gley beginnend tussen 50 en 80 cm 
- onvoldoende natuurlijke drainering 

Deze klasse is peri·odiek te nat voor akkerteelten, 
doch zeer gunstig voor weiland. 

gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

De natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de: alluviale afzettingen van de valleien aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedimentatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsomstan
digheden, maar geen uitlogings- of aanrijkingshorizont. 
De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de afwezig
heid van deze differentiatie zijn enerzijds de tijd en 
anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap horizont 
rust direkt op het gleyig, weinig of niet verweerd moe
dermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik), waaronder dan 
gewoonlijk een reduktiehorizont (G horizont) wordt aange
troffen. De natte regosols zijn vooral Haplaquepts en 
Humaquepts. 

Voorbeeld van een beschrijving bij het kaartblad Geraardsbergen 

Serie Ldp : matig gZeyige gronden op zandleem 

Ldp : diepe fase (>J25 am) en fase met begraven textuur 
B horizont op matige diepte (80-125 am) 

Ldp(c) : fase met b-egraven textuur B horizont op geringe 
diepte (40-80 am) 

97. 

ProfieZ. Hydromorfe regosol, Aquic Udifluvent. Ldp omvat matig 
natte gronden op zandlemig colluvium of alluvium (oeverwalmate
riaal), dat normaal wat kleiiger en humeuzeris dan het omlig
gende autochtone zandleemmateriaal. De bovengrond is iets grij
zer (10 YR 4/2) dan bij Lep of ·Lbp. De roestverschijnselen, 
te wijten aan een stuwwatertafel of een · sterk schommelende 
grondwatertafel, beginnen op 50-80 cm diepte. Ook komen op die 
diepte zwartbruine ijzermangaanstippen voor, die soms lichtjes 
verhard zijn. De bedolven B2t horizont van Ldp(c) is altijd 
gegleyificeerd en al dan niet gedegradeerd. 
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Waterhuishouding. Te nat in de winter en tot laat in het voor
jaar omdat Ldp meestal aansluit tegen hoger liggende zandleem
gronden die veel water aanvoeren; vrijwel nooit te droog. 

Landbouw. Zonder kunstmatige drainering minder geschikt voor 
jaarlijkse teelten wegens de ongunstige waterhuishouding in de 
winter; zeer geschikt voor weiland; rnatig geschikt voor popu
lieren. 

Verbreiding. Ldp beslaat talrijke smalle stroken aan de rand 
van de beekvalleien in het zandleemgebied en komt ook voor op 
de oeverwallen van de Dender. Ldp(c) vormt de overgang tussen 
Lda of Ldc op talrijke plaatsen en neemt een grote oppervlakte 
in op het gehucht Keringen (Zandbergen). 

98. 
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vAf/gp aeer sterk gleyige gronden met reduktiehorizont tot 
gereduaeerde gronden op Zemig materiaal 

99. 

met veensubstraat beginnend op geringe diepte (40-BOam) 

A textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = leem 

f drainageklasse : zeer sterk gleyig met reduktiehorizont 

dus : - gley beginnend tussen 0 en 30 cm 
- reduktiezone beginnend tussen 40-80 cm 
- slechte natuurlijke drainering 

Het water wordt weinig of niet afgevoerd en de 
grond, verzadigd met water gedurende het grootste . 
deel van het jaar, is slechts voor weiland ge
schikt; kunstmatige drainering is noodzakelijk. 

g drainageklasse : gereduceerd 

p 

V 

dus : reduktiezone beginnend in de bovenste 40 cm 

Zeer slechte drainering : de reduktiehorizont be
gint direkt onder een donkergrijze, venige boven
grond; de gronden van deze klasse liggen in enkele 
moerassige kommen van de valleien en zijn absoluut 
ongeschikt voor akker- en weidebouw. 

gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

De .natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale afzettingen van de valleien aange
troffen~ · Ze vertonen meestal een sedimentatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsomstan
digheden, maar geen uitlogings- of aanrijkingshorizont. 
De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de afwezig
heid van deze differentiatie zijn enerzijds de tijd en 
anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap horizont 
rust direkt op het gleyig, weinig of niet verweerd moe
dermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik), waaronder dan 
gewoonlijk een reduktiehorizont (G horizont) wordt aan
getroffen. De natte regosols zijn vooral HapZaquepts en 
Humaquepts. 

substraatserie een ondergrond die textureel afwijkt 
van het dekmateriaal = substraat 

veensubstraat beginnend op geringe diep
te (20-80 cm) 
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Voorbeeld van een beschrijving bij kaartblad Leuven 

Serie Aep : sterk gZeyige gronden op Zemig materiaal met re
duktiehorizont (19) 

Serie Afp : zeer sterk gZeyige gronden op Zemig materiaal met 
reduktiehorizont (19) 

100. 

vAfp : veensubstraat beginnend op geringe diepte (20-BOcm) 

Serie Agp : gereduceerde gronden op Zemig materiaal (19) 

vAgp : veensubstraat beginnend op geringe diepte (20-BOcm) 

Profiel. Aep, Afp en Agp zijn alluviàle afzettingen, meer dan 
40 cm dik, zonder . profielontwikkeling. Ze vertonen(zeer) ster
ke gleyverschijnselen onder vorm van roestige vlekken en een 
volledig gereduceerde ondergrond op meer dan 80 cm (Aep) , op 
minder dan 80 cm (Afp) of op minder dan 40 cm diepte (Agp). 

Waterhuishouding : nat tot uiterst nat; gedurende de winter en 
in het begin van de lente is Aep en vooral Afp overstroomd, Agp 
bijna geheel het jaar. 

Landbouw : ongeschikt voor akkerbouw. Aep is zeer geschikt voor 
weide, Afp moet doelrnatig gedraineerd worden om rendabel te zijn; 
beide zijn geschikt voor populier. Agp is ongeschikt voor land
en bosbouw. 

Verbreiding : komgronden van de Dijle, de Abdijbeek en de Bier
beekse beek. 
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Lc/dp : zwak tot matig gleyige gronden op zandleem 

(=LDp) 

L 

D 

p 

textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = zandleem 

drainagecomplex : zwak tot matig gleyig 

dus : - roest beginnend tussen 50 en 125 cm 
- matige tot onvoldoende natuurlijke drainering 

- Matige drainering : 
De ondergrond is periodiek nat. Deze klasse is gunstig 
voor weiland en nog voor bijna alle akkerteelten. 

- Onvoldoende drainering : 
Deze klasse is periodiek te nat voor akkerteelten, doch 
zeer gunstig voor weiland. 

gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

De natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale afzettingen van de valleien aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedimentatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsomstan~ 
digheden, maar geen uitlogings- of aanrijkingshorizont. 
De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de afwezig
heid van deze differentiatie zijn enerzijds de tijd en 
anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap horizont 
rust direkt op het gleyig, weinig of niet verweerd moe
dermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik) , waaronder dan 
gewoonlijk een reduktiehorizont (G horizont) wordt aange
troffen. De natte regosols zijn vooral HapZaquepts en 
Humaquepts. 

Voorbeeld van enkele beschrijvingen bij de kaartbladen 
Hamme-Mille (~) en Lubbeek ("") 

(::} Serie LDp : sols faibZement au modérément gZeyifiés sur 
liman sabZeu:c 

Phase profonde et phase à horizon B te:cturaZ enfoui à 
profandeur moyenne 

LDp : sols faiblement ou modérément gZeyifiés sur Zimon 
sabZeu:c; pZus de 80 am 

LDp est caractérisé par des phénomènes de gleyification à 
plus de 50 cm de profondeur. 
Son extension est faible. 
LDp est un sol léger, froid et facilement sali. Il convient 
aux cultures annuelles, est facile à labourer et vite ressuyé 
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en surface.' Il réclarne des arnendements calciques et or
ganiques fréquents, afin de stabiliser la structure. Le 
caractère de sol froid fera bien souvent préférer la prai
rie aux autres spéculations. 

Serie Lap : zwak gleyige gronden op zandleem 

Serie Ldp : matig gleyig·e gronden op zandleem 

De gronden die tot de serie Lep behoren zijn colluviale bodems 
die tamelijk goed ontwaterd zijn; de Ldp bodems zijn soortge
lijke gronden die echter onvoldoende gedraineerd zijn. 

102. 

Van beide series bestaat er eveneens een fase met begraven tex
t uYr B horizont op geringe diepte. 

Tussen de series Lep en Ldp zijn er, buiten de diepte waarop 
de roestverschijnselen voorkomen, geen essentiële verschillen. 
Evenals de Lbp gronden zijn het bruinachtige homogene afzettin
gen met plaatstruktuur en verspreide baksteen- en houtskool
resten. Voor de serie Lep zijn de roestvlekken aanwezig tussen 
80 en 125 cm diepte, voor de serie Ldp tussen 50 en 80 cm diep
te. Voor de fase met begraven textuur B horizont op geringe 
diepte zijn de gleyverschijnselen normaal aanwezig in de bedol
ven illuviale horizont. 

Matig goed ontwaterde colluviale zandleemgronden komen slechts 
sporadisch voor op het kaartblad. De onvoldoende ontwaterde 
serie is daarentegen beter vertegenwoordigd. De Ldp gronden 
liggen in laag gelegen depressies, die in de alluviale vlakten 
uitmonden, ofwel langsheen de valleien waarin ze soms geleide
lijk overgaan. 

De landbouwkundige waarde van de Lep serie benadert zeer dicht 
deze van de Lbp gronden; het zijn zeer goede landbouwgronden 
die echter wel eens, gezien hun topografische ligging, tijde
lijk nat kunnen worden. De Ldp zijn meestal te nat om ratio
neel voor jaarse teelten aangewend te worden en moeten hiervoor 
bij voorkeur kunstmatig gedraineerd worden. Lep en vooral Ldp 
zijn goed geschikt voor weiland . 
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zwak gZeyige gronden op zandZeem 

textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = zandleem 

drainageklasse : zwak gleyig 

dus : - gley beginnend tussen 80 en 125 cm 
- matige natuurlijke drainering 

De ondergrond is periodiek te nat. Deze klasse 
is gunstig voor weiland en nog voor bijna alle 
akkerteel ten. 

gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

Onderscheid d~ent gemaakt tussen de droge en de natte . 
regosols. 
De droge zijn typische regosols, waarin zich om een of 
andere reden (tijd, verstuiving) noch verwering, noch 
vorming van uitlogings- of aanrijkingshorizonten heeft 
voorgedaan, m.a.w. het zijn gronden zonder profielont
wikkeling. Die regosols beperken zich tot de (matig) 
droge {zand)lemige colluviale gronden. Deze gronden be
staan uit een humushoudende, bruinachtige (10 YR 4/2-4) 
bouwvoor, 20-30 cm dik, rustend op het moedermateriaal 
{C horizont), meer dan 40 cm dik. Onder dit colluviaal 
materiaal ligt eventueel een Btb horizont, dit is een 
kleiaanrijkingshorizont van het bedolven profiel. De 
droge tot rnatig natte, diepe colluviale gronden behoren 
tot de Pluvents of de Orthents. 

Voorbeeld van een beschrijving bij kaartblad Aarschot 

Serie Lap : zwak gleyige gronden op zandleem 

Lap : diepe fase (>l25 am) en fase met begraven textuur 
B horizont op matige diepte (80-125 am) 

Lap(a) : fase met begraven textuur B horizont op geringe 
diepte (40-80 am) 

Profiel : colluviale gronden zonder profielontwikkeling, met 
gleyverschijnselen beginnend tussen 80 en 125 cm. Een autoch
tone zandleemlaag kan voorkomen tussen 80 en 125 cm diepte 
{Lep, rnatig diepe fase) of tussen 40 en 80 cm (Lcp(c)). 

103. 

Waterhuishouding : tamelijk goed. Tijdelijke wateroverlast is 
te wijten aan een weinig doorlatende ondergrond op meer dan 125 
cm diepte. 

Landbouw : geschikt voor akkerbouw, alhoewel het laattij.dig op
drogen de bewerking bemoeilijkt. 

Verbreiding : in minder goed ontwaterde depressies als overgang 
naar Ldp . 
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V ontwaterd 

complex v 

gronden op venig materiaal (meer dan 30% orga
nisch materiaal) • 

gronden op venig materiaal 

Profiel : veengronden bestaan uit een bruinzwarte bovengrond 
van ten minste 30 cm diepte met meer dan 30% organische stof . 
Ze hebben een tamelijk roesetroof karakter; in het veen komen 
dikwijls lemige of kleiige, zeer humusrijke lagen voor. 

Waterhuishouding : zeer slecht; gans het jaar onder water. 

Landbouw : ongeschikt voor land- en bosbouw. Na drainering 
kunnen ze gebruikt worden voor populier. 

Verbreiding : uitgestrekte vlekken in de valleien van Deroer 
(Gelrode), Wingebeek (Kortrijk-Dutsel) en Motte . 

104. 
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n V gronden op venig materiaal (meer dan 30% organisch ma
teriaal) 

n substraatserie : 

- een van de bovenlaag textureel afwijkende laag 
op minder dan 120 cm diepte = substraat 

- mergel- of krijtsubstraat beginnend op geringe 
diepte (20-80 cm) 

105. 

Voorbeeld van een beschrijving van een veengrond bij het kaart
blad Leuven 

V : gronden op venig materiaal 

Profiel : veengronden bestaan uit een bruinzwarte bovengrond 
van ten minste 30 cm dikte, met meer dan 30% organische stof. 
Ze hebben een tamelijk roesetroof karakter; in het veen komen 
dikwijls lemige of kleiige, humusrijke lagen voor • 

Waterhuishouding : zeer slecht; gans het jaar onder water. 

Landbouw : ongeschikt voor land- en bosbouw. Na drainering 
kunnen ze gebruikt worden voor populier. 

Verbreiding : enkele grote vlekken in de Dijlevallei (Oud-Hever
lee en Kessel-Lo) . 
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Agp gereduoeerde gronden op Zemig materiaal 

A textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = leem 

g drainageklasse : gereduceerd 

dus : - reduktieverschijnselen beginnend tussen 0-40 cm 
- zeer slechte natuurlijke drainering 

Zeer slechte drainering : de reduktiehorizont be
gint direkt onder een donkergrijze, venige boven
grond; de gronden van deze klasse liggen in enkele 
moerassige kommen van de valleien en zijn absoluut 
ongeschikt voor akker- en weidebouw. 

p gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

106. 

De natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale afzettingen van de valleien aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedimentatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsomstan
digheden, maar geen uitlogings- of aanrijkingshorizont. 
De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de afwezig
heid van deze differentiatie zijn enerzijds de tijd en 
anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap horizont 
rust direkt op het gleyig, weinig of niet verweerd moe~ 
dermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik) , waaronder dan 
gewoonlijk een reduktiehorizont (G horizont) wordt aange
troffen. De natte regosols zijn vooral Haplaquepts en 
Humaquepts. 

Voorbeeld van een beschrijving bij kaartblad Geraardsbergen 

Serie Agp : gereduaeerde gronden op Zemig materiaal 

Profiel. Uiterst hydromorfe alluviale bodem, Humaquept. Een 
verveende, zeer donker grijze (10 YR 3/1) bovengrond rust op 
ca. 40 cm op een volledig gereduceerde grijze (5 Y 5/1) tot 
blauwgrijze (5 B 5/1) ondergrond. De serie Agp omvat ook de 
sporadisch voorkomende veengronden in het Braamboek. 

Waterhuishouding. Zeer slecht; ongeveer de helft van het jaar 
geïnundeerd. 

Landbouw. Ongeschikt voor akker- of weiland; ligt onder zeer 
slecht hooiland of bos (populier). Kan eventueel voor de aan
leg van visvijvers gebruikt worden. 

Verbreiding. Enkele moerassige vlekjes in de valleien en rond 
bronnen. 
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K L A S S E IV 

~~in!g_g~§fbi~~ : steeds verliesgevend 

Gronden met lage opbrengsten : gemiddeld 30-55% 
van de gemiddelde optimale opbrengst 

B. GRONDEN BUITEN OE VALLEI 
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Pcf(p) matig droge Ziahte zandleemgronden met weinig dui
delijke humus of/en ijzer B horizont 
variante met diepe humus B horizont 

p textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = licht zandleem 

c drainageklasse : matig droog 

f 

(p) 

dus :-roest beginnend tussen 60 en 90 cm 
-matige natuurlijke drainering 

De ondergrond is periodiek nat. Deze klasse is gun
stig voor weiland en nog voor bijna alle akkerteelten • 

profielontwikkelingsgroep 

- gronden met weinig duidelijke humus of/en ijzer 
B horizont 

- Bruine podzolachtige bodems 
- Brown Podzolic soils 
- sols ocres podzoliques 

De zandige sedimenten, die op het einde van het 
Tertiair aan het oppervlak voorkwamen, vertonen 
de sporen van een verwering die doorgegaan is onder 
een warm en vochtig klimaat. De aktuele podzolisa
tieverschijnselen hebben zich op dit reliktbodem
profiel voltrokken. 

Op de tertiaire sedimenten is door uitspoeling van 
humus en ijzer, een podzolachtige bodem ontstaan. 
In het zandig Diestiaan is de oxydatie van het glau
coniet duidelijk waarneembaar en vormde zich een 
bruinrode podzolachtige bodem. Op glauconietarm 
Tertiair (Brusseliaan, Tongeriaan) is de ijzerakku
mulatie minder uitgesproken en is de vorming van een 
humus B horizont belangrijker. 

ontwikkelingsvariante 

variante met diepe humus B horizont 

Voorbeeld van een profielbeschrijving bij kaartblad Leuven 

Serie Paf(p) : matig droge lichte zandleemgronden met weinig 
duidelijke humus of/en ijzer B horizont; vari
ante met diepe humus B horizont 

sPaf(p) : zandsubstraat beginnend op geringe diepte (20-
80 cm) 
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ZPaf(p) : Zeemsubstraat beginnend op geringe diepte (20-
80 om) 

wPcf(p) : klei-zandsubstraat beginnend op geringe diepte 
(20-80 om) 

ProfieZ : Pcf(p) is ontwikkeld op recent, glauconietarrn rnate
riaal (Holoceen) waarin eventueel colluviaal materiaal van de 
hellingen kan vermengd zijn. Onder invloed van langdurige be
werking (oud akkerland) heeft zich een dikke, humeuze boven
laag (ca. 60 cm) gevormd. 

Waterhuishouding : lPcf(p) en wPcf(p) hebben een betere water
huishouding dan sPcf(p) omdat het waterophoudingsverrnogen van 
het leem- en klei-zandsubstraat groter is. 

Verbreiding : op de zachte hellingen en in de depressies van 

108. 

- het noordoosten, als overgang naar het laagterras van Kessel-Lo. 
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109. 

matig natte Ziahte zandZeemgronden met weinig duidelijke 
humus of/en ijzer B horizont 
zandsubstraat beginnend op geringe diepte 

textuurklasse van de bovenlaag (0-20 cm) = licht zandleem 

d drainageklasse : matig nat 

dus : - · roestverschijnselen beginnend tussen 40 en 60 cm 
- onvoldoende natuurlijke drainering 

Deze klasse is periodiek te nat voor akkerteelten, 
doch zeer gunstig voor weiland. 

f profielontwikkelingsgroep : 

s 

- gronden met weinig duidelijke humus of/en ijzer 
B horizont 

- Bruine podzolachtige bodems 
- Brown Podzolic soils 
- sols ocres podzoliques 

De zandige ·sedimenten die op het einde van het Ter
tiair aan het oppervlak voorkwamen vertonen sporen 
van een verwering, die doorgegaan is onder een warm 
en vochtig klimaat. De aktuele podzolisatieverschijn
selen hebben zich op dit relikt bodemprofiel vol
trokken; door uitspoeling van humus en ijzer is een 
podzolachtige bodem ontstaan. In het zandig Dies
tiaan is de oxydatie van het glauconiet duidelijk 
waarneembaar en vormde zich een bruinrode podzol
achtige bodem. Het materiaal van het Diestiaan dat 
tijdens het Holoceen verplaatst werd vertoont dezelf
de ontwikkeling als het autochtoon moederrnateriaal. 

Op de holocene stuifzanden is dezèlfde bodemvorming 
minder uitgesproken wegens het lager ijzergehalte; 
het betreft in de meeste gevallen een humusakkumu
latie en een zwakke ijzeraanrijking. 

substraatserie : 

- ·een ondergrond die textureel sterk afwijkt van het 
dekmateriaal wordt substraat genoemd 

- zandsubstraat beginnend op geringe diepte (20-80 cm) 
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Voorbeeld van een beschrijVing bij het kaartblad Rotselaar 

Serie Pdf : matig natte Zicht-zandZeemgronden met weinig dui
deZijke humus of/en ijzer B horizont 

sPdf : zandsubstraat beginnend op geringe diepte (20-80 

ZPdf : Zeemsubstraat beginnend op geringe diepte (20-80 

wPdf : kZei-zandsubstraat beginnend op geringe diepte 
(20-80 am) 

110. 

am) 

am) 

Profiet : hydromorfe bruine podzolachtige bodem. Pdf vertoont, 
in natuurlijke omstandigheden, een ruwe-humushorizont (A) met 
talrijke afgeloogde korrels en een bruine humus-of/en ijzerakku
mulatiehorizont (ca. 30 cm dik). Het is niet uitgesloten dat 
de podzolachtige bodem zich ontwikkelde op een uitgeloogd pro
fiel waarvan de kenmerken echter niet meer te onderscheiden zijn . 
Onder kultuur zijn de AO-Al en het bovenste deel van de B ver
werkt (Ap) en zijn de morfologische kenmerken minder duidelijk . 

Waterhuishouding : rekening houdend met de granulometrische 
samenstelling heeft Pdf een gunstige waterhuishouding. Er wor
den dikwijls greppels aangelegd om het overtollige wate~ in de 
lente af te voeren . 

Landbouw : geschikt voor de meeste gewassen . 

Verbreiding : vrij zeldzaam in het noorden (Werchter, Keerber
gen, Tremelo, Baal), soms in P.c vlekken • 
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Qng~~~hi~~ : steeds verliesgevend 

Gronden met zeer lage opbrengsten : minder dan 
30% van de gemiddelde optimale opbrengst. 

A. VALLEIGRONDEN 
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Agp : gereduceerde gronden op Zemig materiaal 

vAgp gereduceerde gronden op Zemig materiaal met een veen
substraat beginnend op geringe diepte (40-80 cm) 

A textuurklasse van de bovenlaag {0-20 cm) = leem 

g drainageklasse : gereduceerd 

p 

V 

dus : - reduktieverschijnselen beginnend tussen 0-40 cm 
- zeer slechte natuurlijke drainering 

Zeer slechte drainering : de reduktiehorizont begint 
direkt onder een donkergrijze, venige bovengrond; de 
gronden van deze klasse liggen in enkele moerassige 
kommen van de valleien en zijn absoluut ongeschikt 
voor akker- en weidebouw. 

gronden zonder profielontwikkeling = Regosols 

De natte regosols worden op de nattere colluviale en 
vooral de alluviale af~ettingen van de valleien aange
troffen. Ze vertonen meestal een sedimentatiegelaagd
heid, te wijten aan de variaties in de afzettingsomstan
digheden, maar geen uitlogings- of aanrijkingshorizont. 
De beperkende faktoren die oorzaak zijn van de afwezig
heid van deze differentiatie zijn enerzijds de tijd en 
anderzijds een te hoge grondwaterstand. De Ap horizont 
rust direkt op het gleyig, weinig of niet verweerd moe
dermateriaal (Cg horizont, 10-100 cm dik), waaronder dan 
gewoonlijk een reduktiehori~ont (G horizont) wordt aange
troffen. De natte regosols zijn vooral Haplaquepts en 
Bumaquepts. 

substraatserie 

- een ondergrond die textureel sterk afwijkt van 
dekmateriaal wordt substraat genoemd. 

- veensubstraat beginnend tussen 20 en 80 cm 

Voorbeeld van een beschrijving bij kaartblad Leuven 

Serie Aep : sterk gZeyige gronden op Zemig materiaal met reduk
tiehorizont 

Serie Afp : zeer sterk gleyige gronden op Zemig materiaal met 
reduktiehorizont 

vAfp : veensubstraat beginnend op geringe diepte (20-80 cm) 
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Serie Agp : gereduceerde grdnden op Zemig materiaaZ 

vAgp : veensubstraat beginnend op geringe diepte (20-80 cm) 

ProfieZ i Aep, Afp en Agp zijn alluviale afzettingen, meer dan 
40 cm dik, zonder profielontwikkeling. Ze vertonen (zeer} ster
ke 9leyverschijnselen onder vorm van roestige vlekken en een 
volledig gereduceerde ondergrond op meer dan 80 cm (Aep}, op 
minder dan 80 cm (Afp} of op minder dan 40 cm diepte (Agp} . 

Waterhuishouding : nat tot uiterst nat; gedurende de winter en 
in het begin van de lente is Aep en vooral Afp overstroomd, Agp 
bijna geheel het jaar. 

Landbouw : ongeschikt voor akkerbouw. Aep is zeer .geschikt voor 
weide, Afp moet doelmatig gedraineerd worden· om rentabel te zijn; 
beide zijn geschikt voor populier. Agp is ongeschikt voor land
en bosbouw. 

Verbreiding : komgronden van de Dijle, de Abdijbeek en de Bier
beekse beek . 
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V zuur gronden op venig materiaal (meer dan JO% organisch 
materiaal 

sV gronden op venig materiaaZ 
zandsubstraat beginnend op geringe diepte (20-80 cm) 

113. 

Voorbeeld van een beschrijving van een veengrond bij het kaart
blad Overpelt. Neerpelt. 

V : gronden op venig materiaal 

ProfieZ. V is een complex van veengronden met min.30% organisch 
materiaal tot min. 30 cm diepte. Gewoonlijk is de veenlaag 
dikker en overtreft vaak 125 cm. Aan de randen van de veenkom
men komt een minerale ondergrond voor binnen boorbereik. Het 
veen van het gebied bestaat uit riet- en zeggeveen (laagveen). 
Dit veen heeft zich gevormd op plaatsen zonder .waterafvloei 
waar verrottingsslik (sapropeliet) zich ontwikkelde. Het is 
niet uitgesloten dat een eerste fase van het elzenmoerasveen 
en eventueel van het elzenstandveen heeft plaats gegrepen. De 
vorming van mosveen in het bijzonder en van hoogveen in het al
gemeen heeft zich niet voorgedaan. 

Waterhuishouding. Overdreven nat. De grondwatertafel ligt in 
normale gevallen boven het maaiveld. In de zomer daalt. het 
grondwater soms, zodat het veen tijdelijk niet met water verza
digd is . 

Landbouw. Ongeschikt voor akker- en tuinbouw. Weinig geschikt 
voor loofhout; enkele populierenrassen kunnen aangeplant worden, 
maar geven geringe opbrengsten. 

Verbreiding. Verscheidene grote vlekken in de valleien van de 
Dommel, de Holvense Beek en de Gortenloop. 
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K L A S S E V 

Qng~§~bi~~ : steeds verliesgevend 

Gronden met zeer lage opbrengsten : minder dan 
30% van de gemiddelde optimale opbrengst 

B. GRONDEN BUITEN DE VALLEI 
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Sbf{p) droge ' Zemige aandgronden met weinig duidelijke humus 
of/en ijzer B horizont 
variante met diepe humus B horizont 

s textuurklasse van de bovenlaag {0-20 cm) = lemig zand 

b · drainageklasse : droog 

f 

dus : - roestverschijnselen beginnen tussen 90 en 125 cm 
iets te sterke natuurlijke drainering 

- gunstige waterhuishouding gans het jaar 

profielontwikkelingsgroep : 

weinig duidelijke humus of/en ijzer B horizont 
- Bruine podzolachtige bodems 
- Brown podzolic soils 
- Sols ocres podzoliques 

De zandige sedimenten, die op het einde van het 
Tertiair aan het oppervlak voorkwamen, vertonen de 
sporen van een verwering, die doorgegaan is onder 
een warm en vochtig klimaat. De aktuele podzoli
satieverschijnselen hebben zich op dit reliktbodem
profiel voltrokken. 

Op de tertiaire sedimenten is, door uitspoeling van 
humus en ijzer, een podzolachtige bodem ontstaan. 
In het zandig Diestiaan is de oxydatie van het glau
coniet duidelijk waarneembaar en vormde zich een 
typische bruinrode podzolachtige bodem ( .. fe). De 
zanden van het Diestiaan die tijdens het Holoceen 
verplaatst werden vertonen dezelfde ontwikkeling als 
het ·autochtone moedermateriaal ( .• fc). De bovenste 
horizonten van het Tertiair zijn dikwijls vermengd 
met eolisch zandleem zodat het verweerd materiaal op 
geringe diepte voorkomt. Wanneer deze gronden in kul
tuur genomen worden is het soms moeilijk de profiel
ontwikkeling te herkennen ( .. x). Hetzelfde geldt 
voor (zware) kleigronden. 

(p) profielontwikkelingsvariante : variante met diepe humus 
B horizont 

Voorbeeld van een beschrijving bij kaartblad Aarschot 

Serie Sbf : droge Zemige zandgronden met weinig duidelijke hu
mus of/en ijzer B horizont 

Sbfa : variante met diepe ijzer B horizont op geelaahtig 
of groenaahtig materiaal 
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115. 

Sbf(p) : variante met diepe humus B horizont 

ProfieZ : gronden ontwikkeld op Holoceen (Sbf) of op verplaatst 
Diestiaan (Sbfc). Soms zijn ze humeus tot op ongeveer 60 cm 
diepte (Sbf(p)). Sbfc wordt gekenmerkt door een diepe ijzer 
B horizont en de aanwezigheid van humaatbanden bij voorkeur af
gezet op reeds bestaande klei-akkumulatiebanden. 

Sbf en Sbf(p) vertonen een weinig duidelijke humus of/en ijzer 
B horizont en zijn min of meer gepodzoliseerd. Sbf(p) is door 
bewerking gehomogeniseerd en de bruine podzol is onder een humus
laag verborgen. 

Waterhuishouding: te droog (gering waterophoudingsvermogen .en 
zeer doorlatend; de aanwezigheid van kleihoudende bandjes ver
mindert dit nadeel enigszins). 

Landbouw : ~ Sbf en vooral Sbf(p) zijn zeer geschikt voor asperge; 
vroege erwten en weinig eisende landbouwteelten geven goede op
brengsten. De meststofbehoefte is zeer hoog. Sbfc is aangewe
zen voor aardappelen, omdat in deze gronden het potasgehalte 
{glauconiet) betrekkelijk hoog is. 

Verbreiding : Sbf en Sbf(p) komen vnl. in de Zuiderkeropen voor; 
Sbfc wordt vooral aangetroffen in het zandig gedeelte van de 
gemengde zandleemstreek. 




