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Woord vooraf
Inhetkadervanhetonderzoeksprogramma 'Bosreservaten' heeftDLO-StaringCentrum
in opdracht van het Informatie en Kenniscentrum Natuurbeheer (IKC-Natuurbeheer)
teWageningendebodemgesteldheidvanhetbosreservaat 'Kloosterkooi' indegemeente
Steenwijk inkaartgebracht.Hetbodemgeografisch onderzoekhiervoorisinapril1996
uitgevoerd.
Hetproject werduitgevoerd doorP.Mekkink, dieeveneens deprojectleiding had.De
organisatorische leiding van het project was in handen van het hoofd van de sectie
Bodem, Bos, Natuur van DLO-Staring Centrum, drs.R.H. Kemmers.
In de serie 'Bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland' zijn tot nu toe 27
rapportenverschenen(zieaanhangsel2).DeeersteisuitgegevendoordeStichtingvoor
Bodemkartering (Stiboka), de volgende drie in samenwerking met het Bosbureau
Wageningen B.V. Rapport 98.1 is de eerste in de serie die uitgegeven is door DLOStaring Centrum insamenwerking methetBosbureau Wageningen B.V.Rapport 98.6
is het eerste rapport in de serie die is uitgegeven door DLO-Staring Centrum in
onderlinge samenwerking met het Ingenieursbureau Eelerwoude. Rapport 98.9en de
daarop volgende rapporten in de reeks zijn uitgegeven door DLO-Staring Centrum.

Samenvatting

In het bosreservaat 'Kloosterkooi' in de gemeente Steenwijk is in april 1996 een
bodemgeografisch onderzoek uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is het in kaart
brengenvandegeologische opbouwendebodemgesteldheid. Deonderzoeksgegevens
zijnenerzijdsindigitalevorm,anderzijds ineenrapportenopkaarten,schaal 1 :5000,
aangeleverd. Het bosreservaat 'Kloosterkooi' heeft een oppervlakte van 34ha en ligt
indeprovincieOverijssel.Debelangrijkste boomsoortenzijnzwarteelsenzachteberk
met daarnaast grauwe wilg en een enkele zomereik.
Het bodemgeografisch onderzoek omvat het vaststellen van dikte en opbouw van de
strooisellaag; de opbouw van de bodem tot 2,00 m - mv., de aard, samenstelling en
eigenschappen van de bodemhorizonten enhet vaststellen van het grondwaterstandsverloop.BijhetonderzoekzijninhetbosreservaatKloosterkooivan35 steekproefpunten
profielbeschrijvingen gemaakt.
In het gebied komen afzettingen van holocene ouderdom voor. Het zijn gronden uit
de Formatie van Griendtsveen.
Debodembestaatuitveengronden.Hierinkomenmadeveengrondenenvlietveengronden
voor. Het humusprofiel bestaat uit een ectorganische horizont en semi-terristrische
horizonten.Degemiddeldediktevandelitterlaag(OL-horizont)eneen fermentatielaag
(OF-horizont) bedraagt inKloosterkooi 5,1cm. Derestvanhethumusprofiel bestaat
uit semi-terrestrischehorizonten (OO-horizont) dikker dan40cm.Inhet bosreservaat
komendegrondwatertrappen IaenIIavoor.Opdebodem-en grondwatertrappenkaart
(kaart 1) zijn de verbreiding van de bodemeenheden en de grondwatertrappen
weergegeven. Omdat geenonderling afgrensbare geologischeformaties voorkomen is
van dit bosreservaat geen geologische kaart vervaardigd.

1 Inleiding

Het doel van het bodemgeografisch onderzoek in het bosreservaat 'Kloosterkooi' in
de gemeente Steenwijk is:
1. Het in kaart (schaal 1 :5000) brengen van de bodemgesteldheid
2. Het beschrijven van humusprofielkenmerken en bodemprofielkenmerken
Het bestuderen en vastleggen van de huidige bodemgeografische situatie maakt deel
uitvanhetstartprogrammainhetbosreservatenonderzoek (BroekmeyerenHilgen, 1991;
Broekmeyer 1995)envormteenbasisomhettoekomstigverloopvanbodemvormende
processen in het basisprogramma te volgen.
Om deuitgangssituatie in debosreservaten vast te stellen ishet van belang inzicht te
hebbeninhetontstaanvanbodemenlandschapalsmedegegevensbeschikbaartehebben
over de aard van de geologische afzettingen, de bodemgesteldheid (bodemprofiel),
inclusief de grondwaterhuishouding, de dikte en opbouw van de strooisellaag
(humusprofiel) en de bewerkingsdiepte.
Bijhetveldbodemkundigonderzoekzijnhiervoorgegevensverzameld.Hiertoeworden
bijdesteekproefpunten deprofielopbouw vandegrondentot2,00m-mv.vastgesteld,
hetgrondwaterstandsverloop geschat en van iedere horizont dedikte,deaard vanhet
materiaal,detextuurenhethumusgehalte gemeten of geschat.Bovendien wordenvan
hethumusprofiel dedikteenmatevandecompositievandeverschillende strooisellagen
vastgesteld. Verschillen enovereenkomsten indebodemgesteldheid gaanvaaksamen
metvisueelwaarneembareverschillenenovereenkomsteninhetlandschap,omdatbeide
onderinvloedvandezelfde omstandigheden zijn ontstaan.Daardoorishetmogelijk de
verbreiding van de verschillen en overeenkomsten in vlakken op een kaart vast te
leggen.
Methodenenresultatenvanditonderzoekzijnbeschrevenenweergegeveninhetrapport
endeconclusieszijn weergegeven opdebodem-engrondwatertrappenkaart (kaart1).
Rapport enkaart vormen één geheel en vullen elkaar aan. Het is daarom van belang
rapport en kaart gezamenlijk te raadplegen.
Hetrapport heeft devolgende opzet: Hoofdstuk 2geeft informatie over deligging en
oppervlakte van het onderzochte gebied, de bodemvorming en de waterhuishouding.
Hoofdstuk 3beschrijft demethodevanhetbodemgeografisch onderzoek,hethumusprofielonderzoek, deindeling van degronden enhet grondwaterstandsverloop. Tenslotte
worden de opzet van de legenda en de verwerking van de profielbeschrijvingen
toegelicht. Hoofdstuk 4 bevat de resultaten van het onderzoek en beschrijft de
geologische opbouw vandebosreservaten, debodemgesteldheid enhet humusprofiel.
In hoofdstuk 5 staan de conclusies van het onderzoek weergegeven met de daarbij
behorende bodem- engrondwatertrappenkaart, schaal 1:5000 (kaart 1).Omdat geen
onderling afgrensbare geologische afzettingen voorkomen isvanditbosreservaat geen
geologische kaart vervaardigd.
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In aanhangsel 1 worden de termen en begrippen die in het rapport of op dekaarten zijn
gebruikt nader verklaard of gedefinieerd. Aanhangsel 2 bevat een lijst van tot nu toe
verschenen rapporten in de serie over bosreservaten in Nederland.
De digitale bestanden van de bosreservaat 'Kloosterkooi', waarin de gegevens over de
profielopbouw zijn opgeslagen blijven inbeheer bij DLO-Staring Centrum en bij IBNDLO.
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2 Fysiografie

2.1 Ligging en oppervlakte
Hetbosreservaat KloosterkooiligtindeWeerribbenindeprovincieOverijssel enisals
eendenkooiinbeheerbij Staatsbosbeheer (fig. 1).Deoppervlaktevanhetbosreservaat
bedraagt 34ha.Detopografie staat afgebeeld opkaartblad 16Dvande Topografische
kaartvanNederland, schaal 1 :25000.Debegroeiing bestaathoofdzakelijk uitzwarte
els, zachte berk, grauwe wilg en enkele exemplaren zomereik. Het bosreservaat is
karakteristiek voor een Berken-Elzenbroek (Van der Werf, 1991) en wordt als
floristisch karakteristiek aangemerkt.

Top.kaart 1:25000,blad 16D
Fig. 1 Ligging van het bosreservaat Kloosterkooi

13

2.2 Bodemvorming
InhetbosreservaatKloosterkooikomenveengrondenvoor.Inditmoedermateriaal treden
onder invloed van onder andere de factoren klimaat, water, flora, fauna en demens,
veranderingen op.Dezebodemvormendefactoren brengenbodemvormendeprocessen
opgangdieophunbeurtdebodemvorming ingangzetten.Sommige bodemvormende
processen zijn fysisch, anderezijn chemischvanaard.Bodemvormendeprocessen zijn
omzettingsprocessen als humusvorming, ontkalking, silicaatverwering, rijping.
Podzolering,gleyvorming,kleiverplaatsingenhomogenisatiezijn verplaatsingsprocessen.
De eventuele bodemvorming of pedogenese is weer afhankelijk van de aard van het
moedermateriaal endetijdsduur waaroverdebodemvormendefactoren vaninvloedzijn
(De Bakker en Schelling, 1989). In dit gebied heeft veenontginning plaatsgevonden,
waardooruitgeveendelaagveengebieden zijnontstaan.Deuitgeveendestroken(petgaten)
worden afgewisseld met stroken, waar geen veen is weggegraven (ribben). In deze
ribben heeft zich op dehoogste delen door oxidatie en veraarding een dunne moerige
eerdlaag ontwikkeld.

2.3 Waterhuishouding
Het bosreservaat ligt tussen 0en 0,5 m-NAP.Het gebied bestaat uit een afwisseling
van stroken metbos begroeid veen (ribben) en stroken open water (petgaten).Navan
'" aanleg van deNoordoostpolder heeft wegzijging plaatsgevonden van water vanuit
'Kben,waardoordekwaliteitvanhetwaterisveranderd.Hetwaterinderibben
igedurendehethelehetjaarbinnen0-0,5mbenedenmaaiveld.Defluctuatie
,. ^uàgtenkeledecimeters.Doordeverschillendestadiavanverlandingendeenigszins
bolle ligging van de ribben binnen het reservaat is de stand van het bodemwater ten
opzichte van maaiveld niet overal gelijk. De veschillen komen tot uiting in de
grondwatertrappenkaart en bij de profielbeschrijvingen van de steekproefpunten.
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3 Methode

3.1 Bodemgeografisch onderzoek
Het bodemgeografisch onderzoek van het bosreservaat Kloosterkooi is uitgevoerd in
april 1996.
Bodemgeografisch onderzoekbetrefteenveldbodemkundigonderzoeknaardevariabelen
die samen de bodemgesteldheid bepalen:
— profielopbouw (als resultaat van de geogenese en bodemvorming);
— dikte van de horizonten;
— textuur van de minerale horizonten (lutum- en leemgehalte en zandgrofheid);
— aard van de veensoort van moerige horizonten;
— organische-stofgehalte van de bovengrond of het stuifzanddek;
— bewortelbare diepte;
— grondwaterstandsverloop;
— het determineren van de grond volgens De Bakker en Schelling (1989);
— hetruimtelijk weergevenvandeverbreidingvandezevariabeleninbodemkundige
eenheden op een kaart en de omschrijving ervan in de bijbehorende legenda.
Hetbodemgeografisch onderzoek van debosreservaat Kloosterkooi isuitgevoerd met
een door het IBN-DLO bijgewerkte basiskaart, schaal 1: 2500.Op deze kaart is een
ruitennet van50mx50maangebracht, dat aangeeft waarinhetterrein de snijpunten
liggen om deboringen teverrichten. Bij 35 steekproefpunten zijn met een grondboor
bodemprofielmonsters genomen tot een diepte van 2,00 m - mv. In het veld is elk
monster veldbodemkundig onderzocht. Van elk bodemmonster zijn de hiervoor
genoemdevariabelen geschatofgemetenenisdeprofielopbouw gekarakteriseerd. Bij
de 35 'at random' gekozen boorpunten zijn deresultaten van het onderzoek aandeze
bodemprofielmonsters opgenomen met een veldcomputer en vastgelegd op de
situatiekaart. De gegevens van de bemonsterde profielen en enkele niet beschreven
tussenboringen buiten het ruitennet zijn gebruikt om een zo betrouwbaar mogelijke
bodem- en grondwatertrappenkaart te maken. De boringen in het ruitennet worden
uitgevoerd op 0,5 m ten noorden van de markeringspunten in het veld.
Omdeverbreidingvandegevondenbodemkundigeverschilleninkaarttebrengen,zijn
de grenzen op de situatiekaart ingetekend. Hierbij is niet alleen uitgegaan van de
profielkenmerken, maar ook van veldkenmerken en van landschappelijke en topografische kenmerken, zoals maaiveldsligging, reliëf, soort en/of kwaliteit van de
vegetatie.
Om het grondwaterstandsverloop vast te stellen is in het veld geschat welke
grondwatertrapaaneengrondmoestwordentoegekend.Uitdeprofielopbouw envooral
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uitdekenmerken diemetdewaterhuishouding samenhangen (roest- enreductievlekken
enblekingsverschijnselen), isuitdegemiddeld hoogste (GHG)endegemiddeld laagste
grondwaterstand (GLG)de grondwatertrap (Gt) afgeleid.
Deconclusies vanhetonderzoek naar debodemgesteldheid (inclusief de hydrologische
situatie) zijn samengevat opdebodem- engrondwatertrappenkaart, 1 : 5000 (kaart 1).

3.2 Beschrijving van het humusprofiel
Met het humusprofiel wordt dat deel van het bodemprofiel bedoeld dat uit dode
organische stof bestaat. Deopdebodem aanwezige strooisellaag wordt gevormd door
afstervende plantenresten, takken enbladeren. Indeloopvandetijd wordt deze 'litter'
afgebroken alsgevolg vanactiviteiten vandebodemflora enfauna enditgaat gepaard
met grote veranderingen in chemische en fysische eigenschappen van de organische
stof. De snelheid en wijze van afbraak is van veel factoren afhankelijk. De condities
waaronder afbraak plaatsvindt zijn vanplaatstotplaats verschillend. Vangrote invloed
hierop zijn o.a. de zuurgraad, vochtvoorziening, de mineralogische rijkdom van het
minerale moedermateriaal (geologische formatie), lichtentemperatuur (Emmer, 1995).
Als gevolg vandeze afbraak onderscheidt meneen aantal verschillende (organische)
horizonten. Deze afzonderlijke horizonten samen vormen het humusprofiel. Het
humusprofiel kanworden onderverdeeld ineenectorganisch deel eneen endorganisch
deel.Hetectorganische deel,deO-laag,bestaat uitdestrooisellaag, waarbij nogvrijwel
geen menging heeft plaatsgevonden met de onderliggende minerale bodem. Het
endorganische deel,deA-horizont, bestaat uithetminerale deelvandebodem, waarbij
door intensieve menging een humeuze bovengrond is ontstaan.
Binnen hetectorganische deel kunnen eenOL-, eenOF- eenOH-eneen OO-horizont
worden onderscheiden.DeOL(litter)-horizontbestaat uitrelatief verse dode plantendelen.
DeOF(fermentatie)-horizont bestaatuitmeerofminder afgebroken litter,waarbij echter
macroscopisch herkenbare resten van plantenweefsels domineren. De OH-horizont
bestaat uit fijn verdeelde organische stof, waarin ten hoogste nog macroscopisch
herkenbare restenvanwortels,houtenschorskunnen voorkomen. In semi-terrestrische
milieus komen 00(organic)-horizonten voor, bestaande uitorganisch moedermateriaal,
geaccumuleerd alsgevolgvaneen,dooreenzeerslechte drainageveroorzaakte, geremde
afbraak.
De dikte vanhethumusprofiel inhetalgemeen, envande afzonderlijke horizonten in
het ectorganische deel inhet bijzonder, enhetal of niet voorkomen ervan isvan veel
factoren afhankelijk. Hierbij spelen leeftijd van de bosopstand, aard van het
moedermateriaal, afbraaksnelheid, antropogene invloeden alsgrondbewerking, beheer
een grote rol.
In 1981 hebben Klinka et al. (1981) een systeem ontwikkeld om de verschillende
humusvormen teclassificeren. In 1993isditsysteem doorGreenetal.(1993) aangepast.
Bij deze indeling wordt globaal onderscheid gemaakt tussen humusprofielen vanhet

mor-, moder- en mulltype. Het al dan niet voorkomen van de te onderscheiden
horizonten, de dikte ervan en de aan- of afwezigheid van flora en fauna (schimmels,
wormen, etc.),diede afbraak beïnvloeden, bevorderen of verzorgen, zorgen vooreen
verdereonderverdeling.Binnenhetbosreservatenprogrammawordtgetrachtditsysteem
op zijn toepasbaarheid te toetsen en dit eventueel aan te passen of aan te vullen. Wij
volstaan daarom binnen het startprogramma bosreservaten ermee het humusprofiel
nauwkeurig te beschrijven. In aanhangsel 1staat een uitgebreide beschrijving van de
verschillende horizonten.
In 1996 hebben Clerkx et al. (1996) een classificatiesysteem ontwikkeld voor de in
Nederland voorkomende broekbossen. Met behulp van dit systeem is getracht de
humusprofielen in het bosreservaat te classificeren.

3.3 Indeling van de gronden
In het veld zijn de gronden per boorpunt gedetermineerd volgens het systeem van
bodemclassificatie voor Nederland van De Bakker en Schelling (1989). Dit is een
morfometrisch classificatiesysteem; hetgebruiktdemeetbarekenmerkenvanhetprofiel
alsindelingscriterium.Vervolgenszijn degrondeninkarteerbareeenheden ingedeeld.
Deze eenheden zijn in de legenda ondergebracht, omschreven en verklaard. Getracht
is de verschillende soorten gronden zodanig te groeperen dat de legenda de indeling
overzichtelijk weergeeft. Erkomen 2legenda-eenheden voor. Tussen [] staatdecode
voor een indelingscriterium.
Veengronden bestaan binnen 0 tot 80cm -mv.voor meer dan de helft van die dikte
uitmoerigmateriaal.Zewordennaarhetalofnietvoorkomenvaneenmoerigeeerdlaag
onderverdeeld in eerd- en rauwveengronden.

3.4 Indeling van het grondwaterstandsverloop
Degrondwaterstand opeenbepaaldeplaatsvarieertindeloopvaneenjaar. Doorgaans
zal het niveau in de winter hoger zijn (minder verdamping) dan in de zomer (meer
verdamping).Bovendienverschillengrondwaterstandenookvanjaartotjaarophetzelfde
tijdstip (Van Heesen en Westerveld, 1966). Het jaarlijks wisselend verloop van de
grondwaterstand opeenbepaaldeplaatsisteherleidentoteengeschematiseerdecurve.
Dezekangekarakteriseerd wordendooreengemiddeldhoogste (GHG),gecombineerd
met een gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). Hieronder wordt verstaan het
rekenkundiggemiddeldeoverzoveelmogelijk achtereenvolgendejaren(liefstminimaal
8jaar) van de hoogste/laagste drie grondwaterstanden per hydrologisch jaar (1 april
- 31 maart) van buizen die op of omstreeks de 14e en 28e van elke maand gemeten
worden(VanHeesen, 1971).Totvoorjaar 1986werdendedriehoogste grondwaterstandenvaneenheeljaar genomen voordeberekening vandeGHG.Vanaf 1 april 1986
wordenalleendedriehoogste standenvanhetwinterhalfjaar (oktobert/m maart)voor
de berekening gebruikt. Dit geldt evenzo voor de drie laagste grondwaterstanden,
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waarvan de gegevens van het zomerhalfjaar (april t/m september) voor de berekening
worden gebruikt (Van der Sluis en Van Heesen, 1989).
De waarden van de GHG en de GLG kunnen van plaats tot plaats vrij sterk variëren.
Daarom is de klasse-indeling, die op basis van de GHG en de GLG is ontworpen,
betrekkelijk ruimvan opzet (De VriesenVanWallenburg, 1990).Elkvan deze klassen,
de grondwatertrap (Gt),isdooreen GHG- en/of GLG-traject gedefinieerd (bijvoorbeeld
GHG = 40-80 cm - mv. en GLG > 120 cm - mv. is Gt VI). Met de lettertoevoeging
voor de code is aanvullende informatie gegeven over de GHG, achter de code is
aanvullende informatie gegeven over de GLG.
Wanneer aan een kaartvlak een bepaalde grondwatertrap is toegekend, wil dat zeggen
dat de GHG en GLG van de gronden binnen dat vlak, afgezien van afwijkingen ten
gevolge van onzuiverheden door het ontbreken van de steekproefpunten, zullen liggen
binnen de grenzen die voor die bepaalde grondwatertrap gesteld zijn. Daarmee wordt
dus informatie gegeven over de grondwaterstanden die men er in de periode
december-februari en juli-augustus in een gemiddeld jaar mag verwachten.
In gebieden waar laagveen voorkomt in de vorm van kraggen ontstaat een vrij open
systeem waarbij aan- en afvoer van oppervlaktewater, enplaatselijk ook van kwelwater,
plaatsvindt. De fluctuatie is daar dan ook vrij gering. Wanneer geïsoleerde plekken
ontstaan zoals op de veraarde zetwallen, wordt de invloed van regenwater daarbij van
belang (Clerkx, 1996). De fluctuatie is daarin groter.

3.5 Opzet van de legenda
In de legenda's van de bodem- en grondwatertrappenkaart zijn de verschillen in
bodemgesteldheid weergegeven in de vorm van:
— legenda-eenheden;
— grondwatertrappen;
— toevoegingen.
Legenda-eenheden bestaan voor ten minste 70% van hun oppervlakte uit gronden met
eengroot aantalovereenkomende kenmerken eneigenschappen. Iedere legenda-eenheid
heeft een eigen code en is door een lijn begrensd: de bodemgrens.
Toevoegingen worden aangegeven met een onderbroken lijn, voor zover deze niet
samenvalt met een bodemgrens.

3.6 Opslag van bodemkundige gegevens in digitale boorbestanden
Develdbodemkundige gegevens worden ingevoerd metbehulpvaneen veldcomputer
(HUSKY).Deze data kunnen alsboorbestand worden uitgedraaid of digitaal worden
opgeslagen.Deprofielkenmerken zijnperbodemlaagofhorizontuitgebreid beschreven
envastgelegd,omdatdezegegevens alsbasisgebruikt wordenvoorverderonderzoek.
Tot de gegevens per laag of horizont behoren:
— horizontcode en -diepte;
— boven- en ondergrens van de beschreven laag naar duidelijkheid en vorm;
— kleur (facultatief);
— mengverhouding;
— organische-stofgehalte, de aard ervan en veensoort als de laag uit veen bestaat;
— textuur: het lutum- en leemgehalte en de zandgrofheid;
— aanwezigheid van grind;
— mate van verkitting;
— mate van vlekkerigheid;
— structuur;
— zichtbaarheid van poriën;
— dichtheid;
— aantal en verdeling van wortels;
— kalkklasse;
— rijpingsklasse;
— geologische formatie;
— opmerkingen alsprocentuele verdeling van de mengverhouding, kleur, enz.
Dedigitaleinformatie vanhetbosreservaatKloosterkooiblijft inbeheerbijDLO-Staring
Centrum. Daarnaast zijn de gegevens in een aantal ORACLE-deelbestanden
overgedragen aanIBN-DLOteWageningen.Detoelichting opdecodesinhetdigitale
boorstatenbestandisverkrijgbaarbijDLO-StaringCentrum:SectieBodem,Bos,Natuur.
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4 Resultaten

4.1 Geologische opbouw en latere vervening
Degeologische enoverigeinformatie isvooreengrootdeelontleendaandetoelichting
bij de bodemkaart van Nederland, kaartblad 16West Steenwijk en aan Clerkx et al.
(1996).InhetbosreservaatKloosterkooikomenbinnen0tot2,00m-mv.rietzeggeveen
vooruitdeFormatievanGriendtsveenengyttja- ofmeerbodem-afzettingen uithetbegin
van het Holoceen (fig. 2).
VeenvormingisreedsbegonneninhetLaat-Weichselien.Hetlaterweggeërodeerdeen
verdronken, maar als hoogveen ontstane veengebied van Noordwest-Overijssel werd
aanheteindvanhetWeichselieneninhetbeginvanhetHoloceenvooralbepaalddoor
uiterstfijnmateriaaldatisopgebouwduitrestenvanorganismen.Ditmateriaalenander
fijn verdeeld materiaal zoals klei en uiterst fijn zand kon bezinken op de bodem van
afvoerloze laagten. Gyttja-afzettingen ofmeerbodemskomennunogindeondergrond
voor als een modderachtige substantie, afgewisseld met dunne leembandjes.

Tijdsindeling
v/nChr.

Lithostratigrafie
Afzettingengevormdonder invloed
vandezeespiegelrijzing

Fig. 2 Stratigrafie vande beschreven afzettingen
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In het Holoceen kwam de veengroei pas echt goed op gang in het Boreaal, omstreeks
7000 jaar v. Chr., en ging door tot in het Subatlanticum. Met het stijgen van de
waterstand ontstonden laagveengebieden waarin het veen vooral bestond uit
rietzeggeveen en zeggeveen. Het veen behoort tot deFormatie van Griendtsveen. Aan
deveenvorming kwam een eind toen demenshetveenopgrote schaal ging exploiteren.
Het veengebied van Noordwest-Overijssel werd vanaf 1000 n. Chr. in de vorm van
slagen ontgonnen. Later, in de zeventiende eeuw en achttiende eeuw, werd het veen
uitgebaggerd voor de turfbereiding en ontstonden legakkers of zetwallen, afgewisseld
met trek- of petgaten. Ondiepe plassen ontstonden doordat de wind delen van de
zetwallen wegsloeg. Delenvan petgaten konden later weer gaan verlanden. Dit gebeurde
zowel door accumulatie van organisch materiaal (bagger) op de onderwaterbodem, als
door vorming van een drijvende vegetatiemat (Clerkx et al., 1996). Kleine delen in en
rond het bosreservaat in de Weerribben bestaan uit zo'n verlandde veenkragge.
Het bosreservaat Kloosterkooi maakt deel uit van een uitgeveend laagveengebied dat
nietisdrooggelegd enbestaat uitpetgaten afgewisseld met ribben, waar weinig of geen
veen is weggegraven. De dikte van het veen en de daaronder voorkomende bagger,
gyttja of meerbodem, is>2,00m.Erkomen binnen 2,00m-mv.opeen tweetal plaatsen
pleistocene dekzandopduikingen voor.

4.2 Bodemgesteldheid
In deze paragraaf worden de resultaten van het onderzoek naar de bodemgesteldheid
beschreven. De interpretatie van deresultaten isruimtelijk weergegeven op de bodemengrondwatertrappenkaart, schaal 1 : 5000(kaart 1).Een verklaring ofdefiniëring van
de gebruikte terminologie is te vinden in aanhangsel 1, de woordenlijst.

4.2.1 Het humusprofiel
Het ectorganische deel van het humusprofiel bestaat uit een strooisellaag met een
litterlaag (OL-horizont) en een fermentatielaag (OF-horizont). Inhet bosreservaat is de
gemiddelde dikte van de litterlaag en de fermentatielaag 5,1 cm. Bij 28
steekproefpunten wordt de ectorganische horizont bepaald door een OL- en/of een OFhorizont. De OL-horizont bestaat uit nog niet afgebroken enigszins verkleurde verse
litter. De dikte ervan bedraagt 2-5 cm. De dikte van de OF-horizont varieert van 1-6
cm. Gemiddeld bedraagt de dikte 3,1 cm. In de OF-horizont zijn veel schimmels
aangetroffen. Dit geeft aan dat de afbraakcondities hier minder gunstig zijn, met een
minder snelle strooiselvertering. Bij 7 (laaggelegen) steekproefpunten is geen
strooisellaag aangetroffen. Op deze plaatsen domineert Sphagnum dat als een 4-8 cm
dik pakket levend veenmos het maaiveld bedekt.
Het grootste deel van het humusprofiel bestaat uit semi-terrestrisch organisch
moedermateriaal, waarin diverse stadia van herkenbaarheid van de veenvormende
plantensoorten aanwezig zijn. Hierin onderscheiden we van onderen naar boven een
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OOg-horizont,bestaande uiteenbagger-achtige consistentie vanmetwaterverzadigd
slapveenofuitgyttja, eenmeerbodem-achtigeafzetting; eenOOf-horizont, bestaande
uit nauwelijks aangetaste, duidelijk herkenbare plantenresten; een OOm-horizont,
bestaandeuitgedeeltelijk afgebroken plantenmateriaaleneenOOh-horizont,bestaande
uit gehumificeerde, niet meer herkenbare planteresten (veraard veen).
Bij 24 steekproefpunten komt een OOh-horizont voor. Deze horizont bestaat uit een
gemineraliseerde veraarde onherkenbare veenlaagenbevindt zich aandeoppervlakte.
Dedikteervanvarieertvan6-50 cm.Degemiddeldediktebedraagt25cmenhetveen
is overwegend zwart vankleur.Erkomen verspreid veelfijne wortels in voor. In alle
gevallen komt deze horizont voor in combinatie met een OL- en OF-horizont. De
veraarding van de bovenste veenlaag is een gevolg van het verlandingsproces dat
gepaardgaatmetgrondwaterstandsverlaging enonttrekkingdoordeopgaandevegetatie.
De steekproefpunten liggen over het algemeen op de hogere delen van de ribben,
variërend van 0,75-4,00 m uit de slootkant.
Vooreengoedeweergavevanhethumusprofiel iseenbeschrijving van0-40cm-mv.
voldoende. Voor de volledigheid is hier het hele onderzochte profiel van 0-200cm mv. beschreven.
Direct onder de OOh-horizont komt een OOm-horizont, bestaande uit gedeeltelijk
afgebroken plantenmateriaal.Dezeveenlaagbestaatuitrietzeggeveenenlooptdoortot
50à80cm-mv.enisoverwegend bruinvankleur.Erkomenweinigtotvrijveel fijne
wortelsinvoor.InplaatsvanofdirectonderdeOOm-horizontkomtrietzeggeveenvoor
dat nauwelijks is aangetast(OOf-horizont).
Vanaf 50 à 80 cm - mv. gaat het rietzeggeveen over in onherkenbaar organisch
materiaal.Hetismetwaterverzadigd slapveenenbevatleemresten ensliblaagjes.De
kleurisbruinzwarttotzwart.Opsommigeplaatsenisersprakevaneenverlandekragge
(SPPC2,C4,C14). Hetgrootstedeelvanhetbosreservaatheefteenmeerbodem-achtige
ondergrond met gyttja, waar afwisselend sliblaagjes in voorkomen.
Volgens de indeling van Clerkx (1996) behoren de humusprofielen tot de veeneerdmoders endeveen-mesimors.Ishet organische-stofgehalte minderdan70% door
slibbijbenging, dan behoren de humusprofielen tot de beek-eerdmoders en de beekmesimors.

4.2.2 Veengronden
Veengronden bestaan binnen 80 cm - mv. voor meer dan de helft van die dikte uit
moerig materiaal.Zeworden naarhet alof nietvoorkomen van een moerige eerdlaag
onderverdeeld in eerdveengronden en rauwveengronden.
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4.2.2.1 Eerdveengronden; madeveengronden
Eerdveengronden zijn veengronden met een moerige eerdlaag van 15-50 cm dik.

aVc Madeveengrond, eerdveengrond [.V.] met een kleiarme moerige eerdlaag [a..]
en opgebouwd uit rietzeggeveen [..c]
Erzijn van 16steekproefpunten profielbeschrijvingen gemaakt. Debovengrond bestaat
uit een moerige eerdlaag en bestaat uit veraard onherkenbaar veen. Deze Ah-horizont
komt overeen metdeOOh-horizont vanhethumusprofiel. Veengronden meteen moerige
eerdlaag dunner dan 15cm behoren niettot de madeveengronden. De dikte van de laag
varieert van 20-50 cm. Gemiddeld bedraagt de dikte 35 cm. Er komt plaatselijk
slibbijmenging voor, waarbij het lutumgehalte minder dan 10% bedraagt. In deze
horizont komen verspreid matig tot veel fijne wortels voor.
Onder demoerige eerdlaagkomtrietzeggeveen voor. Hetveen isbruinvankleur. Hierin
zijn regelmatig dunne slibbandjes aangetroffen. Bij gronden met Gt Haisde bovengrond
dooroxidatie enigszins donker verkleurd. Bij ongeveer dehelft van de steekproefpunten
gaat het rietzeggeveen over in een onherkenbare veenbagger. Hierin komt regelmatig
slibbijmenging. De begindiepte varieert van 50-110 cm.
De grondwatertrappen zijn Ia en Ha.

4.2.2.2 Rauwveengronden; vlietveengronden
Bij derauwveengronden ontbreekt een moerige eerdlaag, of deze is dunner dan 15cm.
Door het voorkomen van niet-gerijpt materiaal binnen 0-20 cm - mv. zijn alleen
vlietveengronden onderscheiden.

Vo Vlietveengrond, niet-gerijpte rauwveengrond, diehooguit eengerijpte bovengrond
heeft van 20 cm dikte
Van 19steekproefpunten zijn profielbeschrijvingen gemaakt. Bij een aantal steekproefpunten komt een veraarde bovengrond voor van 6-15 cm dik. De overige gronden
hebben een niet-gerijpte bovengrond en bestaan uit rietzeggeveen.
Tussen40en 110cm-mv.gaathetrietzeggeveen overineenonherkenbare veenbagger.
Dit bestaat uit in water opgelost slap veen, deels in de vorm van een
meerbodemmateriaal ofgyttja, deels indevorm van verslagen veen.Bij steekproefpunt
B7 begint op 140cm - mv. de zandondergrond. Bij steekproefpunt E13 begint op 160
cm - mv. de zandondergrond.
De grondwatertrap is Gt Ia. Alleen bij steekproefpunt A15 en El3 komt Gt Ha voor.
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4.3 Toevoegingen op de bodem- en grondwatertrappenkaart
Per punt
# Pleistocene zand in de ondergrond
Bijdesteekproefpunten B7enEl3komtindeondergrondpleistoceenzandvoor. Met
een teken is dit op de bodem- en grondwatertrappenkaart weergegeven.
O Madeveengrond
Binnen het vlak vande vlietveengronden opdebodem- engrondwatertrappenkaart is
bij enkele steekproefpunten een madeveengrond aangetroffen. Meteen tekenisditop
de kaart weergegeven.
* Grondwatertrap IIa
BinnenhetvlakvangrondwatertrapIakomtbijsteekproefpunt E3een grondwatertrap
IIa voor.
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5 Conclusies

Deprofielbeschrijvingen zijndeeigenlijkeresultatenvanhetonderzoek.Deinterpretatie
vandeprofielbeschrijvingen bepaalt,samenmetvisueleveldkenmerkenalstopografie,
hoogteligging en vegetatie, de ligging en de verbreiding van de verschillende
bodemeenheden opdebodem- engrondwatertrappenkaart(kaart 1).Dezekaartwordt
beschouwd alsdeconclusie vanhet onderzoek naar hetvoorkomen en deverbreiding
van de verschillende bodemeenheden.
Op de bodem- en grondwatertrappenkaart van het bosreservaat komen veengronden
voormetdaarinmadeveengrondenenvlietveengronden.Degrootsteoppervlaktewordt
ingenomen door de vlietveengronden. In de ondergrond is bij twee steekproefpunten
pleistoceen zand aangetroffen. De grondwatertrappen zijn Ia en IIa.
Uit het humusprofielonderzoek komt naar voren dat de gemiddelde dikte van de
ectorganische horizont 5,1 cm bedraagt. Deze strooisellaag bestaat voornamenlijk uit
een litter- (OL-horizont) en een fermentatiehorizont (OF-horizont) en komt voor bij
veengronden met een veraarde bovengrond (OOh-horizont). De humusprofielen met
een veraarde bovengrond behoren tot veen-eerdmoders en de beek-eerdmoders; de
veengrondenzonderveraardebovengrondenzonderstrooisellaagbehorentotdeveenmesimors en de beek-mesimors.
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Aanhangsel 1 Woordenlijst
Rapport, kaarten enprofielbeschrijvingen bevatten termenencoderingen diewellicht
enige toelichting behoeven.Indeze lijst, dieeenalfabetische volgorde heeft, vindtu
de gebruikte termen verklaard of gedefinieerd (zieDeBakker en Schelling, 1989).
Afwatering:
Afvoer vanwater dooreenstelsel vanopen waterlopen naar eenlozingspunt van het
afwateringsgebied.
A-horizont (minerale eerdlaag ofendorganische deel), onderverdeeld in:
A-horizont
Horizont ontstaanaanofnabijhetbodemoppervlak door accumulatievanorganischestof, anders dandoor inspoeling vanorganische stof in oplossing of suspensie.Het
betreft voornamelijk organische stof ontstaan door afbraak vanwortels enorganische
stof, afkomstig vandelitter, welke door homogenisatie inhetminerale deel van het
bodemprofiel terecht is gekomen. Verder onderscheid in organische horizonten is
gebaseerd opdemate waarin organische stof is geaccumuleerd.
Ah-horizont
A-horizontmeteenrelatiefsterkeaccumulatie,büjkenduitdedonkerekleurtenopzichte
van dediepere horizonten ende duidelijke aanwezigheid vanorganische stof. Vaak
isdeAh-horizont optedelenineentweetalhorizonten, duidelijk verschillend inkleur
en organische-stofgehalte, waarbij deaanduiding Ahl enAh2wordt gebruikt.
Ae-horizont
A-horizont metgeringe accumulatie vanorganische stof en eenbleke kleur, bepaald
door dekleur vandeminerale delen (meestal zand), alsgevolg vanuitspoelingvan
ijzer (zoals inpodzolen).
BC-horizont:
Zeer geleidelijke overgang van een Bh- naar een C-horizont; typerend voor vele
hydropodzolgronden.
Bewortelbare diepte:
Bodemkundige maat voor dediepte waarop deplantewortels kunnen doordringenin
degrond.Limiterend zijn:depH,aëratieendeindringingsweerstand (Van Soesbergen
et al., 1986).
Bewortelingsdiepte:
Diepte waarop eenéénof tweejarig volgroeid gewas nogjuist voldoende wortelsin
een 10%droog jaar kanlaten doordringen omhet aanwezige vocht aande grond te
onttrekken. Ookwel 'effectieve bewortelingsdiepte' genoemd (VanSoesbergenetal.,
1986)
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Bh-horizont:
Bovenste deel van een B-horizont, dat zeer sterk met humus verrijkt is.
Bhs-horizont:
Inspoelingshorizont; een horizont waaraan door inspoeling uit een hoger liggende
horizont stoffen (humus, humus + sesquioxyden, lutum of lutum + sesquioxyden) zijn
toegevoegd.
Bodemprofiel (kortweg profiel):
Verticale doorsnede van de bodem, die de opeenvolging van de horizonten laat zien;
in de praktijk van DLO-Staring Centrum meestal tot 120, 150 en in bosreservaten tot
200 cm beneden maaiveld.
Bodemvorming:
Verandering van moedermateriaal onder invloed van uitwendige factoren, waarbij
horizonten ontstaan.
Bovengrond:
Bovenste horizont van het bodemprofiel, die meestal een relatief hoog gehalte aan
organische stof bevat. Komt bodemkundig inhet algemeen overeen met de A-horizont,
landbouwkundig met de bouwvoor. In bosreservaten met een grotere boordiepte wordt
de eerste 40 cm van het profiel tot de bovengrond gerekend.
C-horizont:
Minerale of moerige horizont die weinig of niet is veranderd door bodemvorming.
Doorgaans zijn de bovenliggende horizonten uit soortgelijk materiaal ontstaan.
Cbm- of Abm-horizont:
Micropodzol-B-horizont.
Ce-horizont:
Minerale horizont zonderijzerhuidjes, roestvlekken enkenmerken vanvolledige reductie.
Cem- of Aem-horizont:
Micropodzol-E-horizont.
Cg-horizont:
Minerale horizont met roestvlekken.
Cgi-horizont:
Minerale horizont met roestvlekken en met rijpingsklassen 1, 2 en 3.
Cgr-horizont:
Geleidelijke overgang van een Cg- naar een Cr-horizont.
Chm- of Ahm-horizont:
Micropodzol-A-horizont.
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Cr-horizont:
Gereduceerd materiaal.
2C-horizont:
Minerale of moerige horizont die weinig of niet veranderd is door bodemvorming en
waarbij de bovenliggende horizonten uit ander materiaal zijn ontstaan.
Duidelijke humuspodzol-B-horizont:
Duidelijkepodzol-B-horizont,waarinbeneden20cmdiepteeenBh-horizontvoorkomt,
ofwaarvandebovenste5-10cm(ofmeer)amorfehumusbevat,diealsdispersehumus
is verplaatst.
Duidelijke podzol B-horizont:
Horizont met een podzol-B die krachtig ontwikkeld is, d.w.z. dat:
- een bijna zwarte laag voorkomt van ten minste 3 cm dikte (Bh), of:
- de Bh voldoende kleurcontrast heeft met de C-horizont. Naarmate de Bh-horizont
dikker is, mag het kleurcontrast minder zijn, of:
- een duidelijk te herkennen B-horizont tot dieper dan 120cm - mv. doorgaat, of:
- een vergraven grond brokken B-materiaal bevat, waarvan de kleur
goed contrasteert met die van de C-horizont.
Dunne A-horizont:
Niet-vergraven A-horizont die dunner is dan 30 cm, of een vergraven bovengrond
ongeacht de dikte.
E-horizont:
Uitspoelingshorizont; minerale horizont die lichter van kleur en meestal ook lager in
lutum-ofhumusgehalte isdandeboven-en/of onderliggende horizont.Verarmd door
verticale (soms laterale) uitspoeling (62).
Eolisch:
Door de wind gevormd, afgezet.
e-horizont: aanduiding bij:
- B-enC-horizonten metkenmerkenvanontijzering.Wordtgebruiktbijniet-volledig
gereduceerde B- en C-horizonten in zand als deze geen ijzerhuidjes en geen
roestvlekken bevatten.
- Bh-horizonten,alsdeBC-ofC-horizontonderdeBh-horizontookdelettertoevoeging
e heeft (bij hydropodzolgronden);
- het bovenste deel van de Bh-horizont, wanneer in het onderste deel een sterke
concentratie van ingespoeld ijzer zichtbaar is (bij haarpodzolgronden);
- moedermateriaal dat van nature ijzerarm is, waarin geen ontijzering heeft
plaatsgevonden.
Fluctuatie:
Zie grondwaterstandsfluctuatie.
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GHG (gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand):
Het gemiddelde van de HG3 over ongeveer acht jaar. Komt overeen met de waarde
voor de grondwaterstand, afgelezen bij detopvan degemiddelde grondwaterstandscurve.
...g-horizont:
Horizont met roestvlekken (g=gley).
GLG (gemiddeld laagste zomergrondwaterstand):
Het gemiddelde van de LG3over ongeveer achtjaar. Komt overeen met de waarde voor
de grondwaterstand, afgelezen bij het dal van de gemiddelde grondwaterstandscurve.
Grind, grindfractie:
Minerale delen groter dan 2 mm.
Grondwater:
Water dat zich beneden de grondwaterspiegel bevindt en alle holten en poriën in de
grond vult.
Grondwaterspiegel (= freatisch vlak):
Denkbeeldig vlak waarop dedruk inhet grondwater gelijk isaandeatmosferische druk,
en waar beneden de druk in het grondwater neerwaarts toeneemt. De 'bovenkant' van
het grondwater.
Grondwaterstand (= freatisch niveau):
Diepte waarop zich de grondwaterspiegel bevindt, uitgedrukt in m of cm beneden
maaiveld (of een ander vergelijkingsvlak, bijv. NAP).
Grondwaterstandscurve:
Grafische voorstelling van grondwaterstanden die op geregelde tijden op een bepaald
punt zijn gemeten.
Grondwaterstandsfluctuatie:
Het stijgen en dalen van de grondwaterstand. Soms in kwantitatieve zin gebruikt: het
verschil tussen 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.
HG3:
Het gemiddelde van de hoogste drie grondwaterstanden die in een winterperiode (1
oktober - 1april) zijn gemeten. Hierbij wordt uitgegaan van metingen op of omstreeks
de 14e en 28e van elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte.
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Horizont:
Laagindegrondmetkenmerkeneneigenschappendieverschillenvandeerbovenen/of
eronder liggende lagen;inhetalgemeen ligteenhorizont minofmeerevenwijdigaan
het maaiveld.
Humus, humusgehalte, humusklasse:
Kortheidshalvekrijgt hetwoordhumusvaakdevoorkeur, terwijl organischestof (een
ruimer begrip) wordt bedoeld. Zieook:organische stof en organische-stofklasse.
Hydromorfe kenmerken:
— Voordepodzolgronden:(a)eenmoerigebovengrondof:(b)eenmoerigetussenlaag
en/of: (c)geen ijzerhuidjes opde zandkorrels onmiddellijk onder de B2.
— Voordeeerdgrondenendevaaggronden:(a)eenCn-horizontbinnen 80cmdiepte
beginnenden/of:(b)eenniet-gerijpteondergronden/of:(c)eenmoerigebovengrond
en/of: (d)eenmoerige laag binnen 80cmdiepte beginnend; (e)bij zandgronden
met een A dunner dan 50 cm: geen ijzerhuidjes op de zandkorrels onder de
A-horizont; (f) bij kleigronden met een A dunner dan 50 cm: roest- of
reductievlekken beginnend binnen 50cmdiepte.
Hydromorfe verschijnselen:
Door periodieke verzadiging vandegrond metwater veroorzaakte verschijnselen. In
het profiel waarneembaar in de vorm van blekings- en gleyverschijnselen, roest-en
'reductie'vlekkeneneentotaal 'gereduceerde' zone.Inijzerhoudende grondenmeestal
gley of gleyverschijnselen genoemd.
Kalkarm, -loos, -rijk:
Bijhetveldbodemkundig onderzoekwordthetkoolzurekalkgehaltevangrondgeschat
aandematevanopbruisenmetverdundzoutzuur(10%HCl).Erzijndriekalkklassen:
1 kalkloos materiaal; geen opbruising; overeenkomend met minder dan ca. 0,5%
CaC03,analytischbepaald,d.w.z.degeanalyseerdehoeveelheidC0 2 , omgerekend
in procenten CaC0 3 (opdegrond);
2 kalkarmmateriaal:hoorbareopbruising;overeenkomendmetca.0,5-1à2%CaC03.
3 kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising; overeenkomend metmeerdanca. 1 à 2%
CaC03.
Kalkverloop:
Het verloop vanhetkalkgehalte inhetbodemprofiel (fig.3).
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Fig. 3 Schematische voorstelling van de kalkverlopen in verband met het verloop van het koolzurekalkgehalte

Klei:
Mineraal materiaal dat ten minste 8% lutum bevat. Zie ook: textuurklasse.
Kleigronden:
Minerale gronden (zonder moerige bovengrond of moerige tussenlaag) waarvan het
minerale deel tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft van de dikte uit klei
bestaat. Indien een dikke Al voorkomt, moet deze gemiddeld zwaarder zijn dan de
textuurklasse zand.
LG3:
Het gemiddelde van de drielaagste grondwaterstanden dieineen zomerperiode (1april1oktober) zijn gemeten. Hierbij wordt uitgegaan van metingen op of omstreeks de 14e
en 28e van elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte.
Leem:
— Mineraal materiaal dat ten minste 50% leemfractie bevat;
— Kortweg gebruikt voor leemfractie.
Leemfractie:
Minerale delen kleiner dan 50 pm. Wordt in de praktijk vrijwel uitsluitend gebezigd
bij lutumarm materiaal. Zie ook: textuurklasse.
Lutum:
Kortweg gebruikt voor lutumfractie.
Lutumfractie:
Minerale delen kleiner dan 2 urn. Zie ook: textuurklasse.
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Mineraal:
Grond met een organische-stofgehalte van minder dan 15% (bij 0% lutum). Zie:
organische-stofklasse.
Minerale delen:
Hetbij 105°Cgedroogde,overde2mmzeef gezeefde deelvaneenmonsterna aftrek
van de organische stof en dekoolzure kalk. Deze term is eigenlijk minderjuist, want
dekoolzurekalk,hoewelvaakvanorganischeoorsprong,behoorttothetmineraledeel
van het monster.
Minerale eerdlaag:
— A-horizont van ten minste 15cm dikte,die uit mineraal materiaal bestaat dat (a)
humusrijk is of (b) matig humusarm of humeus, maar dan tevens aan bepaalde
kleureisen voldoet;
— Dikke A-horizont van mineraal materiaal. Voor 'humusrijk', 'matig humusarm'
en 'humeus' zie: organische stofklasse.
Minerale gronden:
Gronden dietussen0en80cmdieptevoormeerdandehelft vandedikteuitmineraal
materiaal bestaan.
Moerig materiaal:
Grond meteen organische stofgehalte van meer dan 15% (bij 0% lutum) tot 30% (bij
70% lutum). Zie: organische-stofklasse.
M50 (eigenlijk M50-2000):
Mediaanvandezandfractie.Hetgetaldatdiekorrelgrootteaangeeft waarbovenenwaar
beneden de helft van de massa van de zandfractie ligt. Zie ook: textuurklasse.
Niet-gerijpte ondergrond:
Bijna gerijpte laagbinnen 50cm diepteen/of half of nog minder gerijpte laag binnen
80 cm diepte, voorkomend onder een gerijpte bovengrond dikker dan 20 cm.
O-Horizont (strooisellaag of ectorganische deel) onderverdeeld in:
OL (litter): litterhorizont
Eenhorizontdiebestaatuitrelatiefverse,dodeplantedelen.Dezehorizontkanverkleurd
zijn, maar bevat geen of vrijwel geen uitwerpselen vanbodemfauna en geen wortels,
enisnietofslechtsinlichtemategefragmenteerd. Verderonderscheid,indien mogelijk,
tussen:
— OLo(original):L-horizont,waarbijdeplantedelennogeenlossestapelingvertonen
en niet of nauwelijks verkleurd zijn.
— OLv (variative):L-horizont, waarbij deplantendele enigszins gefragmenteerd zijn
en sterk verkleurd.
OF (fermented):fermentatiehorizont
Een horizont bestaande uit meer of minder afgebroken litter, waarbij echter
macroscopisch herkenbare resten van plantenweefsels domineren. Fijn verdeelde
organischestof,bestaandeuitbodemfauna-excrementen, isvrijwelaltijdaanwezig,maar
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isquahoeveelheid ondergeschikt aan de macroscopisch herkenbare resten.De horizont
is veelal doorworteld en bevat eventueel schimmels. Verder onderscheid, indien
mogelijk, tussen:
— OFq-horizont: Een F-horizont, waarin weinigof geenexcrementen voorkomen, maar
diegekenmerkt wordt door een sterk gelaagde,compacte structuur enhet voorkomen
van grote hoeveelheden schimmels.
— OFa (animal)-horizont: Een F-horizont, waarin de afbraak vooral door bodemfauna
wordt veroorzaakt, blijkend uit het voorkomen van veel bodemfauna excrementen
en een losse structuur. Schimmels zijn geheel afwezig of schaars.
— OFaq-horizont: Een F-horizont, intermediair tussen Fa en Fq, blijkend uit het
voorkomen van zowel excrementen als schimmels. Veelal neemt de hoeveelheid
uitwerpselen met de diepte toe.
OH (humus) = humushorizont
Een horizont die dominant bestaat uit fijn verdeelde organische stof. Macroscopisch
herkenbare plantedelen kunnen aanwezig zijn, maar komen voor in ondergeschikte
hoeveelheden, en de horizont kan minerale delen bevatten (echter minder dan 70
gewichts %). Verder onderscheid, indien mogelijk, tussen:
— OHr (residues)-horizont: H-horizont, waarin macroscopisch herkenbare resten van
wortels, hout en schors duidelijk voorkomen. Veelal een gele, bruine of rode kleur.
Relatief losse structuur en niet sterk versmerend.
— OHd (decomposed)-horizont: H-horizont, waarin macroscopisch herkenbare resten
vrijwel of geheel ontbreken. Veelal donker grijsbruin tot zwart gekleurd en met een
massieve structuur. Deze horizont is, indien vochtig, veelal sterk versmerend.
00 (organic) = organische, niet-terrestrische horizont
Een horizont, die bestaat uit organisch materiaal, geaccumuleerd als gevolg van een,
door zeer slechte drainage veroorzaakte, geremde afbraak van litter.
OOf = organische, niet-terrestrische horizont
Een horizont bestaande uit nauwelijks aangetaste, duidelijk herkenbare plantenresten
(geassocieerd met oligotroof veen). Meer dan 40% van het organisch materiaal van de
Of blijft na wrijven tussen duim en wijsvinger als vezels herkenbaar.
OOh = organische, niet-terrestrische horizont
Een horizont, voornamelijk bestaande uit gehumuficeerde, niet meer herkenbare
plantenresten (veraard veen). Minder dan 10%van de organische stof blijft na wrijven
als vezels herkenbaar.
OOm = organische, niet-terrestrische horizont
Eenhorizont bestaande uit gedeeltelijk afgebroken plantenmateriaal (intermediair tussen
OOf en OOh). Dit type horizont heeft betrekking op,onder invloed van relatief eutroof
water, verweerde meso- en eutrofe veentypen. Tussen 10 en 40% van de organische
stof blijft na wrijven herkenbaar als vezels.
OOg = organische, niet-terrestrische horizont
Eenhorizontbestaandeuitmatigzuur,tamelijk rijk,onderinvloedvankalkhoudend water
staandefijnorganischmateriaalmeteensubstantiëlebijmenging vanlemigmateriaal.Deze
O-horizont wordt geassocieerd met onder sterke kwelinvloed staande, gedeeltelijk
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submergehumusvormen(Gyttja-achtigeafzettingen).DeGyttja-achtige afzettingen zijn
herkenbaar aandebagger-achtige consistentie.
Ondergrond:
Horizont(en) onderde bovengrond.
Ontwatering:
Afvoer vanwateruiteenperceel,overendoordegrondeneventueeldoorgreppelsof
drains.
Organischestof:
Alhetlevendeendodemateriaalindegronddatvanorganischeherkomstis. Hoofdzakelijk
vanplantaardigeoorsprongenvariërendvanlevendmateriaal(wortels)totplanteresten
inallerleistadiavanafbraak enomzetting.Hetminofmeervolledigomgezetteproduct
ishumus.
Organische-stofklasse:
Berustopeenindelingnaardemassafracties organischestofenlutum,beideuitgedrukt
inprocentenvandebij 105°Cgedroogdeenoverde2mmzeef gezeefde grond.Tabel
1enfiguur4gevenweerhoegrondennaarhetorganische-stofgehaltewordeningedeeld.
Tabel1Indeling vanlutumarmegrondennaarhetorganische-stofgehalte
Organischestof
(%)

Naam

Samenvattendenaam

0 0,751,5 -

0,75
1,5
2,5

uiterst humusarm zand
zeer humusarm zand
matighumusarm zand

humusarm

2,5 5 -

5
8

matig humeuszand
zeerhumeus zand

humeus

humusrijk zand

humusrijk

8

-

15

15 - 22,5
22,5 - 35
35 - 100

venig zand
zandig veen
veen

mineraal

moeng
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A
B1
B2
C1
C2

Veen
Zandigveen
Kleiigveen
Venigzand
Venigeklei

Moerig
materiaal

D
E
F
G
H
I

Humusrijk
Zeerhumeus
Matighumeus
Matighumusarm
Zeer humusarm
Uitersthumusarm

Mineraal
materiaal

% Silt+zandfractie+carbonaten

Fig.4Indelingenbenaming naarhetorganische-stofgehalte bijverschillendelutumgehalten

Podzol-B:
B-horizontinmineralegronden,waarvanhetingespoeldedeelvrijweluitsluitenduitamorfe
humus,ofuitamorfe humusensesquioxidenbestaat,ofuitsesquioxidentezamenmet
niet-amorfe humus.
Podzolgronden:
Mineralegrondenmeteenduidelijke podzol-B-horizonteneenAdunnerdan50cm.
r-Horizont:
Mineraleofmoerigehorizontdiegeheelofvrijwelgeheelis'gereduceerd'ennaoxidatie
aanzienlijk vankleurverandert. MoetookaandeeisenvooreenC-horizontvoldoen.
Reductie-vlekken:
Doordeaanwezigheidvantweewaardigijzerneutraalgrijsgekleurde,ingereduceerde
toestand verkerende vlekken.
Roestvlekken:
Door de aanwezigheid van bepaalde ijzerverbindingen bruin tot rood gekleurde
vlekken.
S-horizont:
Levende (veenmos-)laag.
Siltfractie:
'Tussenfractie' tussendelutum-endezandfractie; deminerale delenzijn groterdan
2 en kleiner dan 50 urn.
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