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Inhoud 

• Landschapsvorming en bodemvorming  

• Opdracht textuurvergelijking  
 



Diverse grondsoorten 
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Zeeklei Zeeklei 



Bodemvormende factoren 
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Zand 

Landschapsdiversiteit 

Zand 

Veen Klei 

(M.W.J. van Leeuwen, 2016) 
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Voorlaatste ijstijd (Saalien)  

• Ca. 200 000-130 000 
jaar geleden 

• Landijs 

• Keileem in 
grondmorenen, 
gestuwd sediment in 
stuwwallen 

Bron: https://www.starnmeer.nl/14-stuwwallen-en-
glaciale-bekken-uit-het-saalien/ 
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Keileem eigenschappen 

• Vaak slecht doorlatend, 
meestal stagnerende 
werking (roestvlekken) 

• Slecht gesorteerd: 
grind, zand, silt, klei 

• Mineraalrijk 

• In Drenthe vaak binnen 
1,2 m onder maaiveld 

 

 Jojko.sivek  https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:WaterTable.gif 
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Laatste ijstijd (Laat-Weichselien) 
• Ca. 20 000-11 000 jaar 

geleden 

• Klimaat: droog, koud, 
(bijna) geen vegetatie, 
wind 

• Dekzand: deken over 
het landschap 

• Zichtbare 
eigenschappen: 

– Goed gesorteerd (fijn 
zand) 

– Gelaagdheid 

 



Laatste ijstijd (Laat-Weichselien) 
• Ca. 20 000-11 000 jaar 

geleden 

• Klimaat: droog, koud, 
(bijna) geen vegetatie, 
wind 

• Dekzand: deken over 
het landschap 

• Zichtbare 
eigenschappen: 

– Goed gesorteerd (fijn 
zand) 

– Gelaagdheid 

 

Bron: Gerrie Koopman (https://mapio.net/pic/p-
60349534/) 
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Holoceen 
• Ca. 10 000 jaar geleden 

• Klimaat: warmer, nat. Zeespiegel stijgt 

• Veengroei, zeeklei en rivieren 

 

 

(P.H.  Vos,  2018) 



Veenvorming  

11 

Jongmans et al., 2013 



Typische bodem in veen 

• Doorlatendheid: matig 
(droog) /slecht (nat) 

• Plantenresten  

• Zuur, maar (bij ontwateren) 
stikstofleverend vermogen 

• Matig geschikt voor 
landbouw: veel grasland 

 



Typische bodem in zeeklei 

• Doorlatendheid: matig 
(droog) /slecht (nat) 

• Goed gesorteerd (silt/leem-
lichte/zware klei) 

 

Hoge positie: goed ontwaterd, 
nutriëntenrijk en kalkrijk.  

 

Lage positie:  slecht ontwaterd, 
nutriëntenarm en kalkarm. 

 

Geschikt voor landbouw.  

 

 



Typische bodem in rivierklei 

• Doorlatendheid: matig 
(droog) /slecht (nat) 

• Per laag goed gesorteerd 
(silt/leem-lichte/zware klei), 
maar variabel in ruimte. 

 

Hoge positie: nutriëntenrijk en 
kalkrijk. Geschikt voor 
tuinbouw en akkerbouw.  

Lage positie:  nutriëntenarm 
en kalkarm. Alleen geschikt 
voor grasland. 

 

 

 



Menselijke invloed (Middeleeuwen) 

• Ca. 1550-500 jaar 
geleden 

• Potstal en 
plaggenbemesting 

• Gemengde bedrijven 

 

 

 
(Bronnen: Jongmans et al., 2013 ; SHBO Arnhem; Koopmans 2007; 
MijnGelderland GLK) 
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Menselijke invloed (Middeleeuwen) 

• Ca. 1550-500 jaar 
geleden 

• Potstal en 
plaggenbemesting 

• Gemengde bedrijven 

 

 

 
(Bronnen: Jongmans et al., 2013 ; SHBO Arnhem; Koopmans 2007; 
MijnGelderland GLK) 



Typische bodem in dekzand: enkeerdgrond 

• Goed doorlatend 

• Goed ontwaterd 

• Goed gesorteerd (fijn 
zand) 

• Vruchtbaar gemaakt 

 

Geschikt voor  

landbouw.  

 
Bron: Koopmans 2007 
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Vervening 
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Jongmans et al., 2013: Boek 

‘Landschappen van Nederland’. 
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Legend
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Menselijke invloed (vanaf 1890) 

• Uitvinding kunstmest 

• Ontginning (natte) 
heidevelden 

• Ruilverkaveling: 
ontwatering  

Resultaat: natte, zure 
(podzol)bodems worden 
geschikt voor landbouw. 

 

 



Typische bodem in dekzand: veldpodzol 

• Goed doorlatend 

• Goed gesorteerd (fijn 
zand) 

• Vruchtbaar gemaakt 

 

Geschikt voor  

landbouw.  

 



Bodemdiversiteit 

(M.W.J. van Leeuwen, 2019 
DOI https://doi.org/10.18174/475443) 

VSAdata

<all other values>

selection2

0

Site quantitative visual observations

Installed piezometer

DINOloket piezometer

Soil series

Marine clays

pMn85C Kalkarme leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 5

pMn86C Kalkarme leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 3, of 3 en 4 of 4

gMn83C Knippige poldervaaggronden; klei, profielverloop 3

kMn63C Knippoldervaaggronden; zavel en lichte klei, profielverloop 3

kMn43C Knippoldervaaggronden; zware klei, profielverloop 3

VSAdata

<all other values>

selection2

0

Site quantitative visual observations

Installed piezometer

DINOloket piezometer

Soil series

Marine clays

pMn85C Kalkarme leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 5

Mn15C Kalkarme poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5

gMn53C Knippige poldervaaggronden; zavel, profielverloop 3

VSAdata

<all other values>

selection2

0

Site quantitative visual observations

Installed piezometer

DINOloket piezometer

Soil series

Marine clays

pMn85C Kalkarme leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 5

pMn86C Kalkarme leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 3, of 3 en 4 of 4

gMn83C Knippige poldervaaggronden; klei, profielverloop 3

kMn63C Knippoldervaaggronden; zavel en lichte klei, profielverloop 3

kMn43C Knippoldervaaggronden; zware klei, profielverloop 3Zeeklei 

Veen 

Bodemtypen

Veengronden

hVs Koopveengronden op veenmosveen

hVc Koopveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen

hVr Koopveengronden op rietveen of zeggerietveen

hVz Koopveengronden op zand, beginnend ondieper dan 120 cm

aVz Madeveengronden op zand zonder humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm

aVp Madeveengronden op zand met humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm

pVs Weideveengronden op veenmosveen

pVc Weideveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen

pVr Weideveengronden op rietveen of zeggerietveen

pVz Weideveengronden op zand, beginnend ondieper dan 120 cm

kVs Waardveengronden op veenmosveen

kVc Waardveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen

kVz Waardveengronden op zand, beginnend ondieper dan 120 cm

zVs Meerveengronden op veenmosveen

zVz Meerveengronden op zand zonder humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm

zVp Meerveengronden op zand met humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm

Vc Vlierveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen

Vz Vlierveengronden op zand zonder humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm

Vp Vlierveengronden op zand met humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm

Moerige gronden

kWp Moerige podzolgronden met een zavel- of een kleidek en een moerige tussenlaag

vWp Moerige podzolgronden met een moerige bovengrond

zWp Moerige podzolgronden met een humushoudend zanddek en een moerige tussenlaag

Wo Moerige eerdgronden met een moerige bovengrond of moerige tussenlaag op niet-gerijpte zavel of klei

kWz Moerige eerdgronden met een zavel- of kleidek en een moerige tussenlaag op zand

zWz Moerige eerdgronden met een zanddek en een moerige tussenlaag op zand

vWz Moerige eerdgronden met een moerige bovengrond op zand

Humuspodzolgronden

Hn21 Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Hn23 Veldpodzolgronden; lemig fijn zand

cHn21 Laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

cHn23 Laarpodzolgronden; lemig fijn zand

Enkeergronden

zEZ21 Hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

zEZ23 Hoge zwarte enkeerdgronden; lemig fijn zand

Kalkloze zandgronden

pZg21 Beekeerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

pZg23 Beekeerdgronden; lemig fijn zand

pZn23 Gooreerdgronden; lemig fijn zand

Zn21 Vlakvaaggronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Niet gerijpte zeekleigronden

MOb75 Gorsvaaggronden; zware zavel en klei; geen zand beginnend ondieper dan 80 cm

Zeekleigronden

pMo80 Tochteerdgronden; klei

pMn85C Kalkarme leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 5

Mv61C Kalkarme drechtvaaggronden; zavel en lichte klei, profielverloop 1

Mv41C Kalkarme drechtvaaggronden; zware klei, profielverloop 1

Mo20A Kalkrijke nesvaaggronden; zware zavel

Mo80A Kalkrijke nesvaaggronden; klei

Mo80C Kalkarme nesvaaggronden; klei

Mn15A Kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5

Mn25A Kalkrijke poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 5

Mn35A Kalkrijke poldervaaggronden; lichte klei, profielverloop 5

Mn45A Kalkrijke poldervaaggronden; zware klei, profielverloop 5

Mn56C Kalkarme poldervaaggronden; zavel, profielverloop 3, of 3 en 4, of 4

Mn15C Kalkarme poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5

Mn25C Kalkarme poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 5

gMn53C Knippige poldervaaggronden; zavel, profielverloop 3

gMn58C Knippige poldervaaggronden; zavel, profielverloop 4, of 4 en 3

gMn83C Knippige poldervaaggronden; klei, profielverloop 3

gMn88C Knippige poldervaaggronden; klei, profielverloop 4, of 4 en 3

gMn15C Knippige poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5

gMn25C Knippige poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 5

gMn85C Knippige poldervaaggronden; klei, profielverloop 5

kMn63C Knippoldervaaggronden; zavel en lichte klei, profielverloop 3

kMn43C Knippoldervaaggronden; zware klei, profielverloop 3

kMn48C Knippoldervaaggronden; zware klei, profielverloop 4, of 4 en 3

Keileem en Potklei

KX Zeer ondiepe keileem, potklei, enz

Associaties van vele enkelvoudige eenheden

AAP Aangemaakte petgaten

AP Petgaten

Bodemtypen

Veengronden

hVs Koopveengronden op veenmosveen

hVc Koopveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen

hVr Koopveengronden op rietveen of zeggerietveen

hVz Koopveengronden op zand, beginnend ondieper dan 120 cm

aVz Madeveengronden op zand zonder humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm

aVp Madeveengronden op zand met humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm

pVs Weideveengronden op veenmosveen

pVc Weideveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen

pVr Weideveengronden op rietveen of zeggerietveen

pVz Weideveengronden op zand, beginnend ondieper dan 120 cm

kVs Waardveengronden op veenmosveen

kVc Waardveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen

kVz Waardveengronden op zand, beginnend ondieper dan 120 cm

zVs Meerveengronden op veenmosveen

zVz Meerveengronden op zand zonder humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm

zVp Meerveengronden op zand met humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm

Vc Vlierveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen

Vz Vlierveengronden op zand zonder humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm

Vp Vlierveengronden op zand met humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm

Moerige gronden

kWp Moerige podzolgronden met een zavel- of een kleidek en een moerige tussenlaag

vWp Moerige podzolgronden met een moerige bovengrond

zWp Moerige podzolgronden met een humushoudend zanddek en een moerige tussenlaag

Wo Moerige eerdgronden met een moerige bovengrond of moerige tussenlaag op niet-gerijpte zavel of klei

kWz Moerige eerdgronden met een zavel- of kleidek en een moerige tussenlaag op zand

zWz Moerige eerdgronden met een zanddek en een moerige tussenlaag op zand

vWz Moerige eerdgronden met een moerige bovengrond op zand

Humuspodzolgronden

Hn21 Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Hn23 Veldpodzolgronden; lemig fijn zand

cHn21 Laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

cHn23 Laarpodzolgronden; lemig fijn zand

Enkeergronden

zEZ21 Hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

zEZ23 Hoge zwarte enkeerdgronden; lemig fijn zand

Kalkloze zandgronden

pZg21 Beekeerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

pZg23 Beekeerdgronden; lemig fijn zand

pZn23 Gooreerdgronden; lemig fijn zand

Zn21 Vlakvaaggronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Niet gerijpte zeekleigronden

MOb75 Gorsvaaggronden; zware zavel en klei; geen zand beginnend ondieper dan 80 cm

Zeekleigronden

pMo80 Tochteerdgronden; klei

pMn85C Kalkarme leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 5

Mv61C Kalkarme drechtvaaggronden; zavel en lichte klei, profielverloop 1

Mv41C Kalkarme drechtvaaggronden; zware klei, profielverloop 1

Mo20A Kalkrijke nesvaaggronden; zware zavel

Mo80A Kalkrijke nesvaaggronden; klei

Mo80C Kalkarme nesvaaggronden; klei

Mn15A Kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5

Mn25A Kalkrijke poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 5

Mn35A Kalkrijke poldervaaggronden; lichte klei, profielverloop 5

Mn45A Kalkrijke poldervaaggronden; zware klei, profielverloop 5

Mn56C Kalkarme poldervaaggronden; zavel, profielverloop 3, of 3 en 4, of 4

Mn15C Kalkarme poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5

Mn25C Kalkarme poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 5

gMn53C Knippige poldervaaggronden; zavel, profielverloop 3

gMn58C Knippige poldervaaggronden; zavel, profielverloop 4, of 4 en 3

gMn83C Knippige poldervaaggronden; klei, profielverloop 3

gMn88C Knippige poldervaaggronden; klei, profielverloop 4, of 4 en 3

gMn15C Knippige poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5

gMn25C Knippige poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 5

gMn85C Knippige poldervaaggronden; klei, profielverloop 5

kMn63C Knippoldervaaggronden; zavel en lichte klei, profielverloop 3

kMn43C Knippoldervaaggronden; zware klei, profielverloop 3

kMn48C Knippoldervaaggronden; zware klei, profielverloop 4, of 4 en 3

Keileem en Potklei

KX Zeer ondiepe keileem, potklei, enz

Associaties van vele enkelvoudige eenheden

AAP Aangemaakte petgaten

AP Petgaten

Podzolen (dekzand) 

VSAdata

<all other values>

selection2

0

Site quantitative visual observations

Installed piezometer

DINOloket piezometer

Soil series

Moderpodzolgronden

Y21 Holtpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Podzol soils Humuspodzolgronden

Hn21 Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Hn23 Veldpodzolgronden; lemig fijn zand

Hn30 Veldpodzolgronden; grof zand

Hd21 Haarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Hd30 Haarpodzolgronden; grof zand

Enk earth soils

bEZ23 Hoge bruine enkeerdgronden; lemig fijn zand

zEZ23 Hoge zwarte enkeerdgronden; lemig fijn zand

Sandy soils (pH<7)

pZg23 Beekeerdgronden; lemig fijn zand

Keileem en Potklei

KX Zeer ondiepe keileem, potklei, enz

Other clay soils   Overige kleigronden

KT Overige kleigronden

Associations of many single soil series  Associaties van vele enkelvoudige eenheden

ABz Zandige beekdalgronden

ABv Venige beekdalgronden

VSAdata

<all other values>

selection2

0

Site quantitative visual observations

Installed piezometer

DINOloket piezometer

Soil series

Moderpodzolgronden

Y21 Holtpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Podzol soils Humuspodzolgronden

Hn21 Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Hn23 Veldpodzolgronden; lemig fijn zand

Hn30 Veldpodzolgronden; grof zand

Hd21 Haarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Hd30 Haarpodzolgronden; grof zand

Enk earth soils

bEZ23 Hoge bruine enkeerdgronden; lemig fijn zand

zEZ23 Hoge zwarte enkeerdgronden; lemig fijn zand

Sandy soils (pH<7)

pZg23 Beekeerdgronden; lemig fijn zand

Keileem en Potklei

KX Zeer ondiepe keileem, potklei, enz

Other clay soils   Overige kleigronden

KT Overige kleigronden

Associations of many single soil series  Associaties van vele enkelvoudige eenheden

ABz Zandige beekdalgronden

ABv Venige beekdalgronden
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Bodemvariatie: variatie in 
bodemkwaliteit 
• Hoe ziet de bodem er 

‘van nature’ uit, waar is 
de bodem ‘van nature’ 
voor geschikt 

• Hangt af van 
moedermateriaal 
(nutriënten), 
ontwateringstoestand & 
topografie, klimaat. 

 


