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WOORD VOORAF

In opdracht van de Koninklijke Houtvesterij Het Loo heeft het DLO-Staring
Centrum in september 1991 een bodemgeografïsch onderzoek uitgevoerd in 4
proefvelden van de houtvesterij.
Het onderzoek is uitgevoerd door ing. H. Kleijer.
De organisatorische leiding van het project had het hoofd van de afdeling
Veldbodemkunde, drs.J.A.M. ten Cate.

SAMENVATTING

In 1991 heeft het DLO-Staring Centrum in de Koninklijke Houtvesterij Het Loo in
de proefvelden 13, 14, 52 en 64 een bodemgeografisch onderzoek uitgevoerd met
als doel de bodemgesteldheid in kaart te brengen.
De proefvelden liggen in de Koninklijke Houtvesterij Het Loo ten zuiden van
Hoog-Soeren (Boswachterij Hoog Soeren-Zuid) en ten noorden van Niersen
(Boswachterij Uddel-Oost).
In de proefvelden komen alleen zandgronden voor. Binnen de zandgronden komen
podzolgronden en duinvaaggronden voor.
De grootste oppervlakte wordt ingenomen door de podzolgronden. Er komen
moderpodzolgronden en humuspodzolgronden voor. De moderpodzolgronden zijn
ontstaan in mineralogisch rijker moedermateriaal en de humuspodzolgronden in
mineralogisch arm moedermateriaal.
Naar de invloed van het grondwater zijn holtpodzolgronden en haarpodzolgronden
onderscheiden.
Duinvaaggronden zijn gronden waarvan de horizonten zwak of onduidelijk (vaag)
zijn ontwikkeld. De duinvaaggronden zijn ingedeeld naar de geogenese en het
organische-stofgehalte.
De verbreiding van de bodemeenheden staat op de bijlage.
Een aantal (bodemkundige) verschijnselen die we niet als indelingscriterium
gebruiken, hebben we op de bodemkaart aangegeven met een toevoeging.
In de proefvelden is het grondwater onbereikbaar voor de boomwortels: grondwaterschap Vul (zie bijlage).

1 INLEIDING

Het doel van het bodemgeografisch onderzoek in 4 proefvelden van de Koninklijke
Houtvesterij Het Loo was de bodemgesteldheid in kaart te brengen.
We hebben de gronden in kaart gebracht volgens de bij het DLO-Staring Centrum
in gebruik zijnde karteringsmethoden (De Bakker en Schelling 1989; Van Heesen
1971; Marsman en De Gruijter 1982).
Om de bodemgesteldheid adequaat in de proefvelden te betrekken en de gronden
optimaal te gebruiken is het voor de Koninklijke Houtvesterij van belang:
inzicht te hebben in het ontstaan van bodem en landschap;
te beschikken over kennis van de bodemgesteldheid (inclusief de grondwaterhuishouding).
Methode, resultaten en conclusies van het onderzoek zijn weergegeven in het
rapport en op een kaart. Rapport en kaart vormen een geheel en vullen elkaar aan.
Het is daarom van belang rapport en kaart gezamenlijk te raadplegen. Het rapport
heeft de volgende opzet. In hoofdstuk 2 geven we informatie over de ligging van
de onderzochte proefvelden. In hoofdstuk 3 beschrijven we het bodemgeografisch
onderzoek en de bodemgesteldheid. In 3.1 beschrijven we de methode van het
bodemgeografisch onderzoek, in 3.2 zetten we uiteen hoe we de gronden hebben
ingedeeld en in 3.3 hoe de legenda is opgezet. In par. 3.4 en 3.5 vatten we de
resultaten van het onderzoek naar de bodemgesteldheid samen met gegevens per
bodemeenheid en profielschetsen; we lichten deze resultaten toe in een beschrijving
van de zandgronden en toevoegingen. In par. 3.6 zijn de conclusies weergegeven.
In de woordenlijst verklaren of definiëren we de termen en begrippen die we in het
rapport of opde kaart hebben gebruikt.
Bij het rapport behoort de bodemkaart, schaal 1 : 2500 (bijl.), waarop de bodemgesteldheid tot 180 cm - mv. staat weergegeven (inclusief het grondwaterstandsverloop).
Binnen vrijwel ieder kaartvlak komen delen voor waarvan de profielopbouw of de
grondwatertrap afwijkt van de omschrijving die we in de legenda voor dit kaartvlak
geven. Zulke delen zijn de zogenaamde onzuiverheden. We kunnen ze door hun
geringe afmetingen bij de gebruikte kaartschaal niet afzonderlijk weergeven of we
merken ze door het beperkte aantal boringen of waarnemingen niet op. We hebben
ernaar gestreefd dat de gemiddelde zuiverheid (Marsman en De Gruijter 1982) van
de kaartvlakken hoger is dan 70% van de oppervlakte van elk kaartvlak.
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2 LIGGING VAN DE PROEFVELDEN

De Koninklijke Houtvesterij Het Loo ligt in het oostelijk deel van de Veluwe,
globaal tussen Hoog Buurlo, Uddel, Elspeet, Gortel, Vaassen en Apeldoorn. De 4
proefvelden liggen ten zuiden van Hoog Soêren en ten noorden van Niersen (afb.).
De oppervlakte van de proefvelden bedraagt gezamenlijk 21 ha.
Ter oriëntatie op de kaart en voor het beschrijven in het rapport hebben we de
proefvelden genummerd met het vaknummer van de boswachterij Uddel-Oost en
Hoog Soeren-Zuid.
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3 BODEMGESTELDHEID

Het bodemgeografisch onderzoek had tot doel de bodemgesteldheid in kaart te
brengen.
Onder bodemgesteldheid verstaan we:
de opbouw van de bodem tot 1,80 m - mv.;
de aard, samenstelling en eigenschappen van de bodemhorizonten;
het grondwaterstandsverloop.
Verschillen en overeenkomsten in de bodemgesteldheid gaan vaak samen met
visueel waarneembare verschillen en overeenkomsten in het landschap, omdat beide
onder invloed van dezelfde omstandigheden zijn ontstaan. Daardoor is het mogelijk
de verbreiding van de verschillen en overeenkomsten in vlakken op een kaart vast
te leggen.
Bij het veldbodemkundig onderzoek hebben we gegevens verzameld over de
bodemgesteldheid door aan bodemprofielmonsters de profielopbouw van de
gronden tot 1,80 m - mv. vast te stellen, het grondwaterstandsverloop te schatten,
en van iedere horizont de dikte, de aard van het materiaal, het organische-stofgehalte en de textuur te meten of te schatten. De puntsgewijs verzamelde resultaten
en de waargenomen veld- en landschapskenmerken, alsmede de topografie, stelden
ons in staat in het veld de verbreiding van de gronden in kaart te brengen.
Omdat het grondwaterstandsverloop hier van ondergeschikt belang is door het
voorkomen van zeer diepe grondwaterstanden (dieper dan 180 cm - mv.), hebben
we dit aspect van de bodemgesteldheid niet nader onderzocht.
Li de nu volgende paragrafen behandelen we het bodemgeografisch onderzoek en
geven we een beschrijving van de gronden.

3.1 Bodemgeografisch onderzoek
Onder bodemgeografisch onderzoek verstaan we:
een veldbodemkundig onderzoek naar de variabelen die tezamen de bodemgesteldheid bepalen:
- profielopbouw (als resultaat van de geogenese en pedogenese;
- dikte van de horizonten;
- textuur van de horizonten (lutum- en leemgehalte, en zandgrofheid) en/of de
aard van de veensoort;
- organische-stofgehalte van de horizonten;
- bewortelbare diepte;
- zuurgraad/kalk;
- grondwaterstandsverloop;
15

het determineren van de grond volgens De Bakker en Schelling (1989);
het ruimtelijk weergeven van de verbreiding van deze variabelen in bodemkundige eenheden op een kaart en de omschrijving ervan in de bijbehorende
legenda.
Tijdens het bodemgeografisch onderzoek hebben we met een grondboor 116
bodemprofielmonsters genomen tot een diepte van 1,80 m - mv. De boorpunten
werden select gekozen en lagen betrekkelijk regelmatig over de proefvelden
verspreid. Li het veld werd elk bodemprofielmonster veldbodemkundig onderzocht,
dus van elk monster werden de hiervoor genoemde variabelen geschat of gemeten.
De resultaten van het onderzoek aan deze bodemprofielmonsters werden vastgelegd
op topografische kaarten, schaal 1 :2500.
Om de verbreiding van de gevonden bodemkundige verschillen in kaart te brengen,
tekenden we in het veld de grenzen op de topografische kaarten. We gingen hierbij
niet alleen uit van de profielkenmerken, maar ook van veldkenmerken en van
landschappelijke en topografische kenmerken, zoals maaiveldsligging, reliëf, soort
vegetatie en de kwaliteit ervan, en bodemgebruik.
Om het grondwaterstandsverloop vast te stellen hebben we in het veld geschat
welke grondwatertrap aan een grond moest worden toegekend. Uit de profielopbouw en vooral uit de kenmerken die met de waterhuishouding samenhangen
(roest- en reductievlekken en blekingsverschijnselen), leidden we de gemiddeld
hoogste wintergrondwaterstand en de gemiddeld laagste zomergrondwaterstand
(GHG en GLG) af en daaruit de grondwatertrap. Kennis over het verband tussen
profiel- en veldkenmerken en het grondwaterstandsverloop is verkregen door elders
het bodemprofiel te bestuderen op plaatsen waar gedurende een lange reeks van
jaren de grondwaterstanden zijn gemeten, namelijk bij stambuizen van het Instituut
voor Grondwater en Geo-Energie TNO.
Het grondwater binnen de proefvelden bevindt zich op grote diepte (meer dan 2
m - mv.). We hebben daarom geen nader onderzoek gedaan naar het grondwaterstandsverloop.
De resultaten van het onderzoek naar de bodemgesteldheid zijn samengevat op een
bodemkaart, schaal 1 :2500 (bijl.).

3.2 Indeling van de gronden
In het veld hebben we de grond per boorpunt gedetermineerd volgens het systeem
van bodemclassifïcatie voor Nederland van De Bakker en Schelling (1989). Dit is
een morfometrisch classificatiesysteem: het gebruikt de meetbare kenmerken van
het profiel als indelingscriterium.
Vervolgens zijn de gronden in karteerbare eenheden ingedeeld. Deze eenheden zijn
in de legenda ondergebracht, omschreven en verklaard. We hebben getracht de
16

verschillende soorten gronden er zodanig in te groeperen, dat de legenda de wijze
van indeling overzichtelijk weergeeft. De indeling van de gronden komt deels
overeen met die van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 (1979 en
1982). Het doel van het onderzoek en de meer gedetailleerde kartering in de
proefvelden hebben ertoe geleid dat we op bepaalde punten van de landelijke
indeling zijn afgeweken of de onderverdeling hebben verfijnd. Zo hebben we op
het hoogste niveau de grondsoort (zandgronden) laten prevaleren, en op een lager
niveau de indeling naar textuur aangepast.
De zandgronden zijn onderverdeeld in 9 bodemeenheden. In de volgende subparagrafen lichten we de verdere indeling van deze groepen toe. Tussen [] staat
telkens de code voor een indelingscriterium. Sommige letters en cijfers kunnen
twee keer in een code voorkomen en duiden dan op een ander indelingscriterium;
om dit te onderscheiden hebben we hun positie in de code aangeduid met ...,
bijvoorbeeld: [3...] = zeer fijn zand en [...3]= zwak lemig.

3.2.1 Zandgronden [Y, H en Z]
Zandgronden zijn minerale gronden (zonder moerige bovengrond of moerige
tussenlaag) die tussen 0 en 80 cm - mv.geheel uit zand bestaan.
Binnen de zandgronden hebben we in de proefvelden naar de aard van de bodemvorming podzolgronden [Y of H] en vaaggronden [Z] onderscheiden.
Podzolgronden hebben een duidelijke podzol-B-horizont. In de proefvelden komen
moderpodzolgronden en humuspodzolgronden voor.
Moderpodzolgronden [Y] zijn ontstaan in mineralogisch "rijker" moedermateriaal.
Humuspodzolgronden [H] vormden zich in mineralogisch "arm" moedermateriaal.
Humuspodzolgronden zijn onderverdeeld naar de dikte van de bovengrond en naar
de invloed van het grondwater op hun ontstaanswijze. Deze invloed is zichtbaar
aan hydromorfe kenmerken. We hebben alleen humuspodzolgronden zonder
hydromorfe kenmerken [d] onderscheiden en binnen deze gronden alleen haarpodzolgronden met een bovengrond dunner dan 30 cm [geen code].
Moderpodzolgronden zijn onderverdeeld naar de dikte van de bovengrond. We
hebben alleen holtpodzolgronden met een bovengrond dunner dan 30 cm [geen
code] onderscheiden.
Vaaggronden zijn gronden waarvan de horizonten dermate zwak of onduidelijk
(vaag) zijn ontwikkeld dat ze niet voldoen aan de eisen die bijv. aan een duidelijke
podzol-B-horizont of aan een minerale eerdlaag worden gesteld.
We hebben alleen duinvaaggronden onderscheiden.
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De duinvaaggronden zijn naar de geogenese verdeeld in:
afgestoven: het bovenste deel van de oorspronkelijke bodem is door winderosie
verdwenen; het resterende deel van de oorspronkelijke bodem kan bedekt zijn
met een laag stuifzand van minder dan 40 cm dikte;
overstoven: idem, het resterende deel van de oorspronkelijk bodem is later
bedekt met een laag stuifzand van meer dan 40 cm dikte.
Alle zandgronden zijn verder onderverdeeld naar de textuur van de bovengrond, of
laag van 0-30 cm -mv., of van het stuifzanddek.
matig fijn zand [5...];
matig fijn en matig grof zand [6...];
matig grof zand [7...];
leemarm zand [...1];
leemarm en zwak lemig zand [...2];
zwak lemig zand [...3];
zwak en sterk lemig [...4].

3.2.2 Toevoegingen
Een aantal (bodemkundige) verschijnselen of kenmerken konden we niet gebruiken
als criterium bij de indeling van de gronden, vooral omdat dan het aantal bodemeenheden onnodig groot zou worden. Daarom hebben we deze verschijnselen in
kaart gebracht in de vorm van toevoegingen. We hebben 5 toevoegingen onderscheiden. Ze zeggen iets extra's over de bodemeenheden.
De toevoegingen s/... ("stuif' -zanddek dunner dan 40 cm) en gl... (grind ondieper
dan 40 cm - mv. beginnend) hebben betrekking op de bovengrond.
De toevoegingen .../g (grind dieper dan 40 cm - mv. beginnend) en .../l (leem of
lemig zand, meer dan 30% leem, beginnend dieper dan 60 cm - mv.) hebben
betrekking op de ondergrond.
De toevoeging .../F (verwerkt tot ca. 60 cm - mv.) is door toedoen van de mens
ontstaan.
Al deze toevoegingen worden per vlak aangegeven.

3.3 Opzet van de legenda
Elke omgrensde eenheid van de bodemkaart, eventueel ingesloten door andere
eenheden, vormt een kaartvlak. In elk kaartvlak is de bodemeenheid en grondwatertrap aangegeven met een code die in de legenda wordt verklaard.
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Sommige bodemkundige of waterhuishoudkundige verschijnselen of kenmerken
komen voor bij vele, overigens onderling sterk verschillende gronden en grondwatertrappen (bijv. stuifzandinvloed). Een aantal hiervan staat als toevoeging op de
kaart. Toevoegingen zijn op de bodem- en op de grondwatertrappenkaart met een
signatuur of cursieve letter aangegeven en in het rapport met een (niet-cursieve)
letter. Ze hebben betrekking ophet gehele kaartvlak.
De bodemeenheden worden op de bodemkaart begrensd door een zwarte lijn en de
toevoegingen door een onderbroken lijn. Vallen deze lijnen samen, dan wordt
alleen de zwarte lijn aangegeven. De scheiding tussen de kaartvlakken door lijnen
suggereert dat de grenzen ook in werkelijkheid scherp zijn. Dit hoeft geenszins het
geval te zijn. Meestal deelt een bodem- of toevoegingengrens een brede overgangszone middendoor. Zij is dus meer middellijn van een overgangsgebied dan een
exacte aanduiding van de plaats waar de ene eenheid in de andere overgaat.

3.4 Beschrijving van de zandgronden
De proefvelden bestaan geheel uit zandgronden. Deze zandgronden behoren tot de
glaciale en fluvioglaciale afzettingen, dekzanden en stuifzanden. Er komen zowel
podzolgronden als vaaggronden voor.

3.4.1 Podzolgronden
De podzolgronden zijn onderverdeeld in moderpodzolgronden en humuspodzolgronden.
De moderpodzolgronden hebben een moderpodzol-B, de humuspodzolgronden een
humuspodzol-B.
Binnen de moderpodzolgronden zijn holtpodzolgronden aangetroffen en binnen de
humuspodzolgronden komen haarpodzolgronden voor (voor indeling en codering
zie par. 3.2).

3.4.1.1 Holtpodzolgronden
De holtpodzolgronden komen voor in gestuwde afzettingen in proefveld 13,52 en
64. De zanden waarin de holtpodzolgronden zijn ontwikkeld, behoren tot de
mineralogisch rijkere "bruine" zanden.
Kenmerkend voor een holtpodzolgrond is de moderpodzol-Bw-horizont. De humus
in deze horizont bevindt zich in trosjes en bolletjes tussen de zandkorrels en is
milder en beter dan de humus in de humuspodzolgronden. Bij holtpodzolgronden
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heeft uitloging van sesquioxiden (aluminium en ijzer) uit de bovengrond plaatsgevonden en inspoeling van ijzer en aluminum in de Bws-horizont. De Bw- en BC
horizont gaan bij deze gronden, in tegenstelling tot die bij de humuspodzolgronden,
zonder aanwijsbare grenzen in elkaar over. De E-horizont ontbreekt, maar er
komen wel loodzandkorrels in de Ah-horizont voor evenals een dunne Bh-horizont
direct onder de Ah.
De holtpodzolgronden bestaan uit matig fijn en matig grof, zwak en sterk lemig
zand. Deze textuurverschillen komen ook binnen één profiel voor. De bovenste
30 - 100 cm - mv. bestaat uit een solifluctiedek, waarin vrij veel grind voorkomt.
Op de overgang van het solifluctiedek en de gestuwde afzettingen komt op veel
plaatsen een grindvloertje voor. In de gestuwde afzettingen komt ook vrij veel
grind voor. In vak 13 komt plaatselijk binnen 180 cm - mv. in de ondergrond een
leemlaag voor.
Er zijn 3 bodemeenheden gekarteerd op grond van verschillen in zandgrofheid en
leemgehalte.
Y64 Holtpodzolgronden; zwak en sterk lemig, matig fijn en matig grofzand
De holtpodzolgronden Y64 komen voor in proefveld 13,52 en 64.
Tot ca. 100 cm - mv. bestaan deze gronden uit zwak tot sterk lemig (14-20%
leem), matig fijn en matig grof (M50: 170-230 |im) zand dat soms grindhoudend
is. Het organische-stofgehalte van de bovenste 20-50 cm bedraagt 2-4%.
Vanaf ca. 100 cm diepte komt matig fijn en plaatselijk matig grof zand voor. De
matig grofzandige ondergrond is veelal grindhoudend.
De gronden in proefveld 13 en 64 zijn gedeeltelijk verwerkt.
Profielschets van Y64 met toevoeging g/...
Org.
stof

Horizont
code

diepte
(cm -mv.)

(%)

Omschrijving

Textuur
leem
(%)

lAh

0- 30

16

lBw

30- 50

14

IC
2C

50- 90
90-180

14
8

M50
(urn)
190

grijsbruin, matig humeus,zwak lemig,matig
fijn zand met grind
190 oranjebruin, zwaklemig,matig fijn zand met
grind
190 geel,zwak lemig,matig fijn zand met grind
300 geelgrijs,leemarm,matiggrofzandmetgrind

Y73 Holtpodzolgronden; zwak lemig, matig grof zand
De holtpodzolgronden Y73 komen voor in proefveld 52 en 64.
In proefveld 52 bestaan deze gronden tot 50 à 100 cm - mv. uit zwak lemig (10-15%
leem), matig grof (M50: 220 - 300 |im) zand en zijn grindhoudend.

20

Tussen50-100cm-mv.begintleemarme(0-10%leem)matiggrof(M50:300-400 m)
zanddatgrindhoudend is.De bovenste 20-30cmheeft een organische stofgehalte van
2-5%.Inproefveld 64 bestaandezegrondenooktot50 à 100cm -mv.uitzwak lemig
(10-17,5%leem),matiggrofzandmaarveelalzondergrindbijmenging. Tussen 50-100
cm - mv. begint leemarm, matig grof (M50: 220-400 \im) zand dat soms geen grind
bevat. De bovenste20-50cmheeft een organische stofgehalte van2-4%.Eendeel van
deze gronden in proefveld 64 is verwerkt.
Profielschets van Y73 met toevoegingjg en.JF
Horizont
code

diepte
(cm-mv.)

Org.
stof
(%>

Textuur
leem M50
(%) (um)

lAh+Bw 0- 40

14

200

IC
2C
2C

12
5
3

200
250
350

40- 80
80-130
130-180

Omschrijving

grysbruin, matig humeus,zwak lemig,matig
grofzand
geel,zwaklemig,matiggrofzand
geelgrys,leemarm,matiggrofzandmetgrind
geelgrys,leemarm,matiggrofzandmetgrind

Y74 Holtpodzolgronden; zwak en sterk lemig, matig grof zand
De holtpodzolgronden Y74 komen voor in proefveld 64.
Deze gronden bestaan tot 50 à 100 cm - mv. uit zwak en sterk lemig (15-20%leem),
matig grof (M50: 220-300 um) zand en zijn soms grindhoudend. De bovenste 20-50
cm bevat 2-4% organische stof. Tussen 50-100 cm - mv. begint leemarm, matig grof
(M50: 300-400 um) zand dat veelal grindhoudend is. Een deel van deze gronden is
verwerkt.
Profielschets van Y74 met toevoeging.../g en.../F
Horizont
code

Org.
stof

diepte
(cm-mv.)

Textuur
leem M50
(%) (um)

lAh+BWO- 40

16

230

IC
2C

16
5

230
350

40-100
100-180

Omschrijving

grysbruin, matig humeus,zwak lemig,matig
grofzand
geel,zwak lemig,matiggrofzand
geelgrys,leemarm,matiggrofzandmetgrind

3.4.1.2 Haarpodzolgronden
Haarpodzolgrondenkomenvooringestuwdeafzettingen inproefveld 13en 14.Dezandenwaarindehaarpodzolgronden zijn ontwikkeld, behorentotdemineralogisch arme
"witte" zanden.
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Kenmerkend voor de haarpodzolgronden zijn:
- een dunne Ah-horizont waarbij het organische-stofgehalte varieert van 3-6% met
uitschieters tot 8%;
- eenE-horizont;ditiseendooruitspoelingontstaneloodzandlaagvanca.10cmdikte;
veelal is deze laag door grondbewerking in de bovengrond opgenomen;
- eenBhs-horizont;ditiseendoorinspoelingvanorganischestofensesquioxidenontstanedonkerbruine horizont;deorganischestofbevindtzichindevormvan amorfe
humus in deporiën tussen de zandkorrels; deze horizont kan daardoor sterk verkit
zijn;
- eenBC-horizont;deBC-horizontiseenovergangshorizont vandeBhnaardeonderliggende Cu-horizont; deze horizont bevat ijzerhuidjes direct rond de zandkorrels;
verderkomen erdonkerbruine fibers invoor metdezelfde kleur enhumusvormals
de Bhs;
- een Cu-horizont al dan niet met ijzerhuidjes rond de zandkorrels; op regelmatige
afstand komen humusfibers voor ter hoogte van kleine textuursprongen;
- alle horizonten zijn scherp begrensd.
Dezandgrofheid vandehaarpodzolgronden varieertvanmatigfijn totmatiggrofzand
en de lemigheid van leemarm tot sterk lemig.
Indegestuwdeafzettingen komtopveelplaatseneengrindhoudend solifluctiedek voor
variërendvan50-120cmdikte.Opdeovergangvanditdeknaardegestuwde afzettingen
komtvaakeenkeienvloervoor.Evenalsbijdeholtpodzolgrondenkomenookhierbinnen
éénprofielenopkorteafstand vanelkaargrotetextuurverschillenvoor.Plaatselijkkomt
in de ondergrond van de gestuwde afzettingen een leemlaag voor.
Erzijn 4bodemeenheden gekarteerd. Deze zijn ingedeeld naar het leemgehalte ende
zandgrofheid.
Hd62Haarpodzolgronden; leemarmenzwaklemig,matigfijn enmatiggrofzand
De haarpodzolgronden Hd62 komen in proefveld 13 en 14 voor.
Deze gronden bestaan tot 50à 120cm-mv.uit zwaklemig (8-15% leem),matig fijn
enmatiggrof (M50: 170-230 (im)zanddatsomsgrindhoudend is.Debovenste 30-50
cm bevat 3-5% organische stof.Tussen 50-120 cm -mv. begint leemarm, matig grof
(M50: 250-400 um) zand dat soms grindhoudend is.
Profielschets van Hd62
Horizont
code

diepte
(cm - mv.)

Org.
stof
(%)

Textuur
leem M50
(%) (urn)

lAh+Bh 0- 50

12

190

1BC
2Cu

11
6

190
300
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50-100
100-180

Omschrijving

grijszwart, matig humeus, zwak lemig, matig
fijn zand
geel, zwak lemig, matig fijn zand
geelgrijs, leemarm, matig grof zand

Hd64 haarpodzolgronden; zwak ensterk lemig, matig fijn en matig grof zand
De haarpodzolgronden Hd64 komen voor in proefveld 13.
Deze gronden bestaan tot 180cm- mv.uitzwak ensterk lemig (10-20%leem), matig
fijn en matig grof (M50: 150-250 firn) zand.
Het leemgehalte neemt vanaf het maaiveld haar de ondergrond af, terwijl de zandgrofheid (M50)toeneemt. De bovenste 30-50 cm bevat 3-5%organische stof.
Profielschets van Hd64
Horizont
code

diepte
(cm• mv.)

Org.
stof
(%)

Textuur

Omschrijving

leem M50
(%) (um)

lAh+Bh 0-50
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1BC 50-130
2Cu 130-180

16
12

170 gryszwart, matig humeus,sterk lemig,matig
fijnzand
170 geel,zwak lemig,matigfyn zand
220 geelgrjjs, zwak lemig,matig grof zand

Hd72 Haarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig, matig grof zand
De haarpodzolgronden Hd72 komen voor in proefveld 13.
Deze gronden bestaantot50à 100cm-mv.uitleemarmenzwak lemig (8-15% leem),
matig grof (M50: 220-280 urn) zand.
De bovenste 30-50 cm bevat 3-5%organische stof.
Tussen 50 à 100cm diepte begint leemarm, matig grof (M50: 250- 350 urn) zand.
Profielschets van Hd72
Horizont
code

diepte
(cm- mv.)

Org.
stof
<%)

Textuur
leem M50
(%) (um)

lAh+Bh 0-50

14

1BC
2Cu

12
5

50-80
80-180

Omschrijving

250 grgszwart,matig humeus,zwak lemig,matig
grof zand
250 geel,zwak lemig,matig grof zand
300 geelgrys,leemarm,matig grof zand

Hd73 Haarpodzolgronden; zwak lemig, matig grof zand
De haarpodzolgronden Hd73 komen voor in proefveld 14.
De gronden bestaan tot50à 120cm-mv. uit zwak lemig (12-17% leem),matig grof
(M50: 240-320 um) zand. De bovenste 30-50 cm bevat 3-5%organische stof.
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Tussen 50-120 cm begint leemarm, matig grof (M50:320 -420 (lm) zand dat veelal
grindhoudend is.
Profielschets van Hd73 met toevoeging .../g
Horizont

Org.
stof

Textuur

code diepte
(cm-mv.)

(%)

leem M50
(%) (um)

1Ah+Bh 0- 60

3

14

1BC 60-100
2Cu 100-180

12
6

Omschrijving

240 grijszwart, matighumeus,zwaklemig, matig
grofzand
300 geel,zwaklemig,matiggrof zandmetgrind
350 geelgrijs,leemarm,matiggrofzandmetgrind

3.4.2 Duinvaaggronden
Duinvaaggronden komen voor als "stuif-" zandgronden binnenhet stuifzandgebied in
proefveld 14.
De duinvaaggronden zijn verdeeld in overstoven en afgestoven gronden.
Deoverstovenduinvaaggronden bestaanuiteen40-60cmdikstuifzanddek. Tussen4060cm-mv.beginnendegestuwdeafzettingen meteenpodzolprofiel (haarpodzolgrond)
meestal is de A- en E-horizont afgestoven.
Deafgestoven duinvaaggronden bestaanuiteen20-40cmstuifzanddek, waarnadegestuwde afzettingen beginnen.
Destuifzanden bestaan uitleemarm,matigfijn zanden zijn zeertot matighumusarm.
Binnen de duinvaaggronden zijn 2 bodemeenheden onderscheiden.
Zd51 Duinvaaggronden, leemarm, matig fijn zand (overstoven)
De duinvaaggronden Zd51 komen voor in proefveld 14.
Deze gronden bestaan tot 40 à 60 cm - mv. uit zeer en matig humusarm (1-2% organische stof), leemarm (3-6%leem), matig fijn (M50:ca 170urn) zand (stuifzand).
Dit stuifzandpakket ligt meestal opdeB-horizont vanhet oorspronkelijke profiel. De
A-enE-horizont zijn meestalafgestoven. Hetoorspronkelijke profiel bestaatuit zwak
lemig (10-15%leem), matig fijn (M50: 170-210 urn) zand.
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Profielschets van Zd51 (overstoven)
Org.
stof

Horizont
code

diepte
(cm-mv.)

lCu

0-50

2Bh

50- 70

2Cu

70-180

Textuur
leem
(%)

<%)

1

5

3

Omschrijving

M50
(um)
170

12
10

geelgrüs,zeerenmatig humusarm, leemarm,
matig fijn zand (stuifzand)
190 donkerbruin,matighumeus,zwaklemig,matig
fijnzand
190 geelgrüs,zwak lemig,matig fijn zand

Zd71 Duinvaaggronden; leemarm, matig grof zand (afgestoven)
De duinvaaggronden Zd71 komen voor in proefveld 14.
Deze gronden bestaan tot 20 à 40 cm uit zeer en matig humusarm (1-2% organische
stof), leemarm (3-6%leem),matig fijn (M50:ca. 170urn)zand (stuifzand; toevoeging
s/...) Onder dit stuifzanddek begint leemarm (3-6% leem), matig grof (M50: 250-300
(xm) zand.
Tussen40-80cm-mv.begintleemarm,matiggrof M50:300-400^im)zand,dat meestal
grindhoudend is. Van het oorspronkelijke profiel is de A-, E-, B- en een deel van de
BC-horizont verdwenen (afgestoven). Opdeafgestoven zandondergrond iseen stuifzanddekje afgezet (toevoeging s/...).
Profielschets van Zd71 met toevoeging s/... en ...Ig (afgestoven)
Org.
stof

Horizont
code

diepte
(cm -mv.)

lCu

0- 20

2BC
2Cu

20- 50
50-180

(%)

Textuur

Omschrijving

leem M50
(%) (urn)
170
5
3

250
250

geelgnjs, zeer enmatig humusarm, leemarm,
matigfijnzand
geelgrüs,leemarm,matig grof zand
geelgrüs,leemarm,matiggrof zandmetgrind

3.5 Beschrijving van de toevoegingen
Een aantalbodemkundigeeigenschappen isopdebodemkaart meteentoevoeging aangegeven. Li deze paragraaf geven we een korte toelichting.

si... "Stuif-" zanddek dunner dan 40 cm
Verbreiding: Proefveld 14
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Toelichting:langsderandenvanhetstuifzandgebiedwigthetstuifzanduitoverdeaangrenzendepodzolgronden.Inafgestoven grondenisveelaleendunnelaagstuifzand weer
afgezet. Isditstuifzanddek dunnerdan40cm,danwordtditmeteentoevoegingaangegeven.
g/... Grind ondieper dan 40 cm - mv. beginnend
Verbreiding: Proefvelden 13,52 en 64
Toelichting:hetvoorkomen vangrind binnen 40cm-mv.hangt samen met hetvoorkomen vangestuwde afzettingen. Het grootste deel vande solifluctiedekken bevatten
grind en stenen.
...IgGrind dieper dan 40 cm - mv. beginnend
Verbreiding: Proefvelden 13, 14,52 en 64
Toelichting:hetvoorkomenvangrindindeondergrondhangtsterksamenmethetvoorkomen van gestuwde afzettingen.
.../lLeemofIemigzand (meerdan 30%leem)beginnend dieperdan 60cm -mv.
Verbreiding: Proefveld 13
Toelichting:ingestuwdeafzettingen kunnenleemlagen,leemrestene.d.voorkomen.In
een klein deel van proefveld 13 begint tusssen 60 - 120cm mv. leem dat doorloopt
tot dieper dan 180 cm - mv.
De aanwezigheid van leem vergroot het vochtleverend vermogen van de grond.

.../F Verwerkt tot ca. 60 cm -mv.
Verbreiding: Proefveld 13en 61
Toelichting: bij de aanleg of herinplant van bos is de grond door de mens gespit of
geploegd. Daardoor zijn deA-,E-en/of B-horizont vermengd en als zodanig moeilijk
herkenbaar geworden.

3.6 Conclusies
Deconclusiesuithetbodemgeografisch onderzoekzijnweergegevenopdebodemkaart
(bijl.).
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Debodemgesteldheidvandeproefvelden kenmerktzichdoorhetvoorkomenvanzandgronden,metdesubgroepen:holtpodzolgronden,haarpodzolgrondenenduinvaaggronden.
In de proefvelden 13 en 14wordt de grootste oppervlakte ingenomen door de haarpodzolgronden; daarnaast komt in proefveld 13een geringe oppervlakte holtpodzolgrondenvoor.Inproefveld 14wordtongeveereenderdevandeoppervlakteingenomen
door duinvaaggronden.
In de proefvelden 52 en 64 komen alleen holtpodzolgronden voor.
Dehaarpodzolgronden zijn gevormd onder droge omstandigheden en komen voor in
degestuwdeafzettingen;hetzijnvooralde"witte"zanden,waarindehaarpodzolgronden
zijnontwikkeld.Dezandgrofheid looptuiteenvanmatigfijn totzeergrofendelemigheid van leemarm tot sterk lemig.
DegrondenkomenvoormetgrondwatertrapVm.Hetgrondwaterisonbereikbaarvoor
de boomwortels.
De holtpodzolgronden zijn ontwikkeld in de "bruine" zanden van de gestuwde afzettingen. De zandgrofheid loopt uiteen van matig fijn tot zeer grof en de lemigheid
vanleemarmtotsterklemig.ZekomenookvoormetalleenmaargrondwatertrapVIE.
Deduinvaaggronden komen voor inhet "stuif-" zandlandschap van proefveld 14.Ze
wordenookwelaangeduidals"stuif-"zandgronden.Erkomenafgestoven enoverstoven
duinvaaggrondenvoor.Onderhet"stuif-"zandpakketkomengestuwdeafzettingen voor.
Bij de afgestoven duinvaaggronden is een dun (minder dan 40 cm) "stuif-" zanddek
aanwezig en bij de overstoven duinvaaggronden is het "stuif-" zandpakket 40-60cm
dik. De zandgrofheid van het "stuif-" zand is matig fijn en delemigheid is leemarm.
De duinvaaggronden komen ook alleen voor met grondwatertrap VUL
Eenaantalbodemkundigeeigenschappenisopdebodemkaartmeteentoevoegingaangegeven.Voorhetgrootstedeelbetreft hetverschijnselen dietemakenhebbenmetgeologische afzettingen (toevoegings/...,g/...,.../gen ...ƒ1), vooreenkleindeel betreft het
veranderingen in profielopbouw die door antropogene invloeden zijn ontstaan (toevoeging .../F).
Hetgrondwaterisonbereikbaarvoorboomwortels;hetkomtvelemetersbenedenmaaiveld voor (grondwatertrap Vul).
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WOORDENLDST
Rapport en kaarten bevatten termen die wellicht enige toelichting behoeven. In deze
lijst,dieeenalfabetische volgordeheeft,vindtudegebruiktetermenverklaardofgedefinieerd (De Bakker en Schelling 1989).
A-horizont:bovengrondvanmineraalofmoerigmateriaal,aanhetoppervlakontstaan,
relatiefdonkergekleurd;deorganischestofisgeheelofgedeeltelijkbiologischomgezet.
AB-horizont: geleidelijke overgang van een A-naar een B-horizont.
AC-horizont: geleidelijke overgang van een A- naar een C-horizont.
...a-horizont:horizontdieuitvanelderstoegevoerd materiaal bestaat.De aanduiding
wijst opdeinvloed vandeplaggenbemesting inbijv. deenkeerdgronden en opdeinvloed van het opbaggeren in de tuineerdgronden (a = antropos).
B-horizont:
1 inspoelingshorizont; een horizont waaraan door inspoeling uit een hoger liggende
horizont stoffen (humus,humus + sesquioxyden, lutum of lutum + sesquioxyden)
zijn toegevoegd;
2 (bijna) volledig gehomogeniseerde horizont met zodanige veranderingen dat:
- nieuwvorming van kleimineralen is opgetreden en/of
- sesquioxyden zijn vrijgekomen, of
- een blokkige of samengesteld prismatische structuur is ontstaan.
BC-horizont:geleidelijke overgangvaneenB-naareenC-horizont;typerendvoorvele
hydropodzolgronden.
...b-horizont: horizont diena de bodemvorming met een andere afzetting of meteen
opgebrachte laag (bijv. Aa) bedekt is geraakt (b =begraven).
bodemprofiel (kortweg profiel): vertikale doorsnede van de bodem, die de opeenvolgingvandehorizontenlaatzien;indepraktijkvanhetDLO-Staringcentrummeestal
tot 120, 150en in boswachterijen tot 180cm beneden maaiveld.
bodemprofielmonster:monstervaneenbodemprofieldatinhetveldmeteengrondboor
uit de bodem wordt genomen en ter plekke veldbodemkundig onderzocht.
bodemvorming:veranderingvanmoedermateriaal onderinvloed vanuitwendige factoren, waarbij horizonten ontstaan.
bovengrond: bovenste horizont van het bodemprofiel, die meestal een relatief hoog
gehalteaanorganischestof bevat.Kortombodemkundig inhet algemeen overeen met
de A-horizont, landbouwkundig met de bouwvoor.
Inboswachterijen gebruikenwedetermbovengrondvoorhetgedeeltewaarindeeffectieve beworteling voorkomt.
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C-horizont:mineraleofmoerigehorizontdieweinigofnietisveranderd doorbodemvorming,waarbijeenO-,A-,E-ofB-horizontwordtgevormd.Doorgaanszijndebovenliggende horizonten uit soortgelijk materiaal ontstaan.
duidelijke humuspodzol-B-horizont:duidelijke podzol-B-horizont, waarin beneden
20 cm diepte een ophoping van ingespoelde organische stof voorkomt, of waarin de
bovenste 5-10 cm(ofmeer) amorfe humusbevat,die alsdispersehumusis verplaatst.
duidelijke moderpodzoI-B-horizont: duideüjke podzol-B-horizont, waarin beneden
20cmdieptegeenophopingvaningespoeldeorganischestofvoorkomt;dehumuswordt
inniet-amorfe vormaangetroffen, enwelmeestendeelsalsmodder;dezehorizontbevat
steeds duidelijk ijzer, dat alshuidjes omde zandkorrels voorkomt of samen met fijne
minerale delen tussen de zandkorrels ligt.
duidelijke podzol-B-horizont: horizont meteenpodzol-Bdiekrachtigontwikkeld is,
d.w.z. dat:
- een bijna zwarte laag voorkomt van tenminste 3 cm dikte (Bh), of:
- deBhe,Bhsof Bwsvoldoendekleurcontrastheeft metdeC-horizont. Naarmatede
Bhe, Bhs of Bws dikker zijn, mag het kleurcontrast minder zijn,
of:
- een duidelijk te herkennen B-horizont tot dieper dan 120 cm doorgaat, of:
- eenvergraven grond brokken B-materiaal bevatwaarvandekleurgoed contrasteert
met die van de C-horizont.
E-horizont:uitspoelingshorizont;mineralehorizontdielichtervankleurenmeestalook
lagerinlutum-ofhumusgehalteisdandeboven-en/ofonderliggendehorizont.Verarmd
door verticale (soms laterale) uitspoeling.
fluctuatie: zie grondwaterstandsfluctuatie
GHG(gemiddeldhoogstewintergrondwaterstand):hetgemiddeldevandeHG3 over
ongeveer achtjaar.Komt overeen metdewaarde voor degrondwaterstand, afgelezen
bij de top van de gemiddelde grondwaterstandscurve.
GLG(gemiddeldlaagstezomergrondwaterstand):hetgemiddeldevandeLG3over
ongeveer achtjaar.Komt overeen metde waarde voor degrondwaterstand, afgelezen
bij het dal van de gemiddelde grondwaterstandscurve.
grind, grindfractie: minerale delen groter dan 2000 urn.
grondwater: water dat zich beneden de grondwaterspiegel bevindt en alle holten en
poriën in de grond vult.
grondwaterstand (=freatisch niveau):dieptewaarop zichdegrondwaterspiegelbevindt, uitgedrukt in m of cm beneden maaiveld (of een ander vergelijkingsvlak, bijv.
NAP).
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grondwaterstandscurve:grafischevoorstellingvangrondwaterstandendieopgeregelde
tijden op een bepaald punt zijn gemeten.
grondwaterstandsfluctuatie: het stijgen en dalen van de grondwaterstand. Soms in
kwantitatieve zin gebruikt: het verschiltussen GLG en GHG.
grondwaterstandsverloop: verandering van de grondwaterstand in de tijd.
grondwatertrap (Gt):klasse gedefinieerd door een zeker GHG- en/of GLG-traject.
grondwaterverschijnselen: zie:hydromorfe verschijnselen.
...h-horizont: horizont met een ophoging van organische stof bij:
- O-horizontenmeteencompactelaagomgezetteorganischestofdievanhetbodemoppervlak losgetrokken kan worden;
- A-horizonten die niet-bewerkt zijn;
- B-horizonten die ingespoelde humus bevatten.
HG3:hetgemiddeldevandehoogstedriegrondwaterstanden dieineen winterperiode
(1oktober-1 april)zijngemeten.Hierbijwordtuitgegaanvanmetingenopofomstreeks
de 14e en de 28e van elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte.
horizont: laag in de grond met kenmerken en eigenschappen die verschillen van de
erboven en/of eronder liggende lagen; inhet algemeen ligt een horizont min of meer
evenwijdig aan het maaiveld.
humus, -gehalte, -klasse:kortheidshalve krijgt het woord humus vaak de voorkeur,
terwijl organischestof (eenruimerbegrip)wordtbedoeld.Zieook:organischestofen
organische-stofklasse.
hydromorfekenmerken:(1)Voordepodzolgronden:(a)eenmoerigebovengrond of:
(b)eenmoerigetussenlaagen/of:(c)geenijzerhuidjes opdezandkorrels onmiddelijk
onder de Bh,Bhe,Bhs of Bws. (2)Voor deeerdgronden en de vaaggronden: (a)een
C-horizontbinnen80cmdieptebeginnenden/of:(b)eenniet-gerijpte ondergronden/of:
(c)eenmoerigebovengronden/of(d)eenmoerigelaagbinnen80endieptebeginnend;
(e)bij zandgronden meteenAdunnerdan50cm:geenijzerhuidjes opdezandkorrels
onder de A-horizont.
hydromorfe verschijnselen:doorperiodiekeverzadigingvandegrondmetwaterveroorzaakteverschijnselen.Inhetprofielwaarneembaarindevormvanblekings-engleyverschijnselen,roest-en"reductie"-vlekkeneneentotaal"gereduceerde"zone.Inijzerhoudende gronden meestal gley of gleyverschijnselen genoemd.
ijzerhuidjes:hetvoorkomenvanijzerhuidjes opdezandkorrels onmiddelijk onderde
Bh-horizont(bijpodzolgronden) ofbovenindeC-horizont(bijeerd-envaaggronden)
duidtopeenontstaanswijze vandezegrondenbuitendeinvloedssfeer van grondwater.
Het ontbreken van ijzerhuidjes is bij deze gronden een hydromorf kenmerk.
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LG3: het gemiddelde vandelaagste driegrondwaterstanden die ineen zomerperiode
(1 april-1oktober)zijngemeten.Hierbijwordtuitgegaanvanmetingenopofomstreeks
de 14e en 28e van elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 mlengte.
leem: 1mineraal materiaal dat ten minste 50%leemfractie bevat; 2kortweg gebruikt
voor leemfractie.
leemfractie:mineraledelenkleinerdan50 m.Wordtindepraktijk vrijweluitsluitend
gebezigd bij lutumarm materiaal.
Zie ook: textuurklasse.
mineraal: zie:mineraal materiaal; zie: organische-stofklasse.
mineraal materiaal: grond met een organische-stofgehalte van minder dan 15%(bij
0% lutum) tot 30%(bij 70% lutum). Zie: organische-stofklasse.
minerale delen: het bij 105 gedroogde, over de 2 mm zeef gezeefde deel van een
monster na aftrek van de organische stof en dekoolzure kalk. Deze term is eigenlijk
minderjuist, want de koolzure kalk, hoewel vaak van organische oorsprong, behoort
tot het minerale deel van het monster.
mineraleeerdlaag:(1)A-horizontvantenminste 15 cmdikte,dieuitmineraalmateriaalbestaatdat(a)humusrijk isof(b)matighumusarmofhumeus,maardantevensaan
bepaaldekleureisenvoldoet.(2)dikkeA-horizontvanmineraalmateriaal.Voor"humusrijk", "matig humusarm" en "humeus" zie: organische-stofklasse.
mineralegronden:gronden dietussen0en 180cmdieptevoormeerdandehelft van
de dikte uit mineraal materiaal bestaan.
mineralogisch arm,rijker:arm,rijkeraanopgeloste stoffen, inhet bijzonder stoffen
die uit bodemmineralen in oplossing gaan (zoals Ca, Na, K, Cl, Fe).
M50(eigenlijkM50-2000):mediaanvandezandfractie.Hetgetaldatdiekorrelgrootte
aangeeft waarboven en waarbeneden de helft van de massa van de zandfractie ligt.
Zie ook: textuurklasse.
ondergrond: horizont(en) onder de bovengrond.
organischestof:alhetlevendeendodemateriaal indegrond datvan organischeherkomstis.Hoofdzakelijk vanplantaardige oorsprongenvariërendvanlevendmateriaal
(wortels) tot planteresten in allerlei stadia van afbraak en omzetting.Hetmin of meer
volledig omgezette produkt is humus.
organische-stofklasse: berustopeenindelingnaardemassafracties organischestofen
lutum, beide uitgedrukt in procenten van de bij 105 °C gedroogde en over de 2 mm
zeefgezeefde grond.Devolgendetabellengevenweerhoegrondennaarhetorganischestofgehalte worden ingedeeld.
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Indeling van lutumarmegronden naarhetorganische-stofgehaUe
Organischestof
(%)
0 - 0,75
0,75- 14
1,5 - 23

Naam
uitersthumusarmzand
zeerhumusarmzand
matighumusarm zand

2,5 5 -

5
8

matighumeus zand
zeerhumeus zand

8 -

5

humusrjjk zand

15 - 22^
22£ - 35
35 - 100

venigzand
zandigveen
veen

Samenvattendenaam
humusarmmineraal

humeus
moerig

...p-horizont: door de mens bewerkte A-horizonten, zoals de bouwvoren of Ap (p=
ploegen)enbegravenbouwvoren.Diepbewerktegrondenleverenmeestaleenmenging
van verschillende horizonten op, aangeduid bijv. alsA/B/Cp.
podzol-B:B-horizontinmineralegronden,waarvanhetingespoeldedeelvrijweluitsluitenduit amorfehumus,uitamorfe humusensesquioxyden,ofuitsesquioxyden alleen
bestaat.
podzolgronden:mineralegrondenmeteenduidelijkepodzol-B-horizonteneenA-horizont dunner dan 50 cm.
roestvlekken:doordeaanwezigheidvanbepaaldeijzerverbindingen bruintotroodgekleurde vlekken.
...s-horizont: aanduiding bij podzol-B-horizontenmet ingespoelde sesquioxiden. Bij
Bw-horizontenkomttoevoeging ...salleenvoor,alsdebovenliggendehorizontenkenmerken van ontijzering vertonen in de vorm van afgeloogde zandkorrels.
Bh-horizonten krijgen toevoeging ...s,wanneer opde zandkorrels direct onderdeBhhorizont ijzerhuidjes aanwezig zijn. Ditgeldt niet voor het bovenstedeelvan deBhhorizont,wanneerinhetonderstedeeleensterkeconcentratievaningespoeldijzerzichtbaar is.
textuur: korrelgroottesamenstelling van de grondsoorten; zie ook: textuurklasse.
textuurklasse:berust opeenindelingvangrondsoorten naarhun korrelgroottesamenstellinginmassaprocenten vandemineraledelen.Niet-eolischeeneolische afzettingen
(zowelzandalszwaardermateriaal)wordennaarhetlutum-ofleemgehalteingedeeld,
en de zandfractie naar de M50 als in de volgende tabellen.
...u-horizont:toevoegingaandecodevooreenhoofdhorizont zonderanderelettertoevoegingen (u van unspecified).
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vaaggronden:mineralegrondenzonderduidelijkepodzol-B-horizont,zonderbriklaag
en zonder minerale eerdlaag.
vergravengronden:gronden waarineenvergravenlaagvoorkomt,dietussen0en40
cm diepte begint, tot grotere diepte dan 40 cm doorloopt en dikker is dan 20 cm.
Indeling eolischeafzettingen* naar hetleemgehaüe

Leem(%)

Naam

Samenvattende naam

leemarm zand

zand**

10 - 17,5
17,5- 32,5
32£- 50

zwak lemigzand
sterk lemig zand
zeer sterk lemig zand

lemig zand

50 - 85
85 -100

zandigeleem
siltigeleem

leem

0 - 10

* Zowel zand als zwaarder materiaal
** Tevens minder dan 8% lutum

Indeling vande zandfractienaar deM50
M50 (flm)

Naam

Samenvattende naam

50- 105
105- 150
150- 210

uiterst fijn zand
zeer fijn zand
matig fijn zand

fijn zand

210- 420
420-2000

matig grof zand
zeer grof zand

grof zand

waterstand: zie: grondwaterstand
zand:mineraalmateriaaldatminderdan8%lutumfractie enminderdan50% leemfractie
bevat.
zandfractie:mineraledelenmeteenkorrelgroottevan50tot2000|im.Zieook:textuurklasse.
zandgronden: minerale gronden (zondermoerige bovengrond ofmoerige tussenlaag)
waarvanhetmineraledeeltussen0en80cmdieptevoormeerdandehelft vandedikte
uitzandbestaat.IndieneendikkeA-horizont voorkomt,moetdezegemiddeld uitzand
bestaan.
zonderroest:(a)geenroestof(b)roestdieperdan35cmbenedenmaaiveldbeginnend,
of (c) roest ondieper dan 35cmbeneden maaiveld beginnend,maar overmeerdan30
cm onderbroken.
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