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WOORD VOORAF

InopdrachtvandeLandinrichtingsdienst,voordeTechnischeCommissieGrondwaterbeheer(TCGB),heeft hetDLO-StaringCentrumin 1989en 1990onderzoek gedaan
naardebodemgesteldheidenboomsoortensamenstelling vanbosrondhetpompstation
Vessem.Deresultatenhiervan zijn bewerktengepresenteerd ineenvorm,waarmee
de opdrachtgever de invloed van de grondwaterstandsdaling op houtbijgroei door
grondwaterwinning kan kwantificeren. Het veldwerk vond plaats in het najaar van
1989,debewerkingvandegegevensenderapportagevondenin 1990en1991 plaats.
Het projekt is uitgevoerd door ing. S.PJ. van Delft. Tot 31-12-1989 berustte de
coördinatiebijingH.Kleijer.Voordeskundigebegeleidingvoordebosbouwkundige
aspecten verleende ing. C.M.A. Hendriks medewerking en voor de berekeningsmethoden voor het vochtleverend vermogen ing. H. Vroon.
De organisatorische leiding vanhet projekt had tot 1maart 1990het hoofd van de
afdeling Veldbodemkunde, drs.J.A.M, ten Cate, daarna het hoofd van de afdeling
Bodem, Bos, Natuur, drs. R.H. Kemmers.

SAMENVATTING

Mede als gevolg van de grondwaterwinning die sinds 1952 door de Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant (WOB) op het pompstation Vessem wordt uitgevoerd,
isdestandvanhetgrondwaterindeomgevingdaarvangedaald(DankaartenVinkers
1984).Doordezedalingtreedtmogelijk verminderingvanboomgroeiopindebossen
rond het pompstation.
Het doel van het onderzoek was de oppervlakte in het onderzoeksgebied vast te
stellen, waarover de grondwaterstandsdaling tot een veranderde houtbijgroei heeft
geleid,engroeigrafieken tevervaardigen waarmeedegrootte vande veranderingen
in houtbijgroei door de grondwaterstandsdaling kan worden gekwantificeerd.
Daartoe was het noodzakelijk een bodemgeografisch onderzoek te verrichten, de
oppervlakte bos te bepalen en van het bos de boomsoortensamenstelling vast te
stellen.
Hetonderzoek maakthetmogelijk omvoordebossenrondhetpompstation Vessem
(afb. 1) een indruk te krijgen van het effect van een gedaalde grondwaterstand op
de houtbijgroei.
Met een bodemgeografisch onderzoek zijn in kaart (schaal 1 : 10 000) gebracht:
- verbreiding en profielopbouw van de bodemeenheden van de bodemkaart van
Nederland 1 : 50 000;
- grondwaterstandsverloop van vóór de grondwaterstandsdaling;
- voedingstoestand van de grond.
Deresultaten vanhet bodemgeografisch onderzoek zijn samengevat in een bodemkaart, een kaart met de oorspronkelijke grondwatertrappen en een kaart die de
voedingstoestand weergeeft (alles op schaal 1 : 10 000; bijlage 1, 2 en 3). Door
superpositie van de kaart met verlagingslijnen (Dankaart en Vinkers 1984, afb. 4)
op deze kaarten is een vlakkenkaart samengesteld (bijlage 4).
Tegelijk met het bodemgeografisch onderzoek is de boomsoortensamenstelling en
het overig grondgebruik opgenomen.
Met deze basisgegevens zijn groeigrafieken samengesteld voor de verschillende
boomsoorten, waarbij de groei afhankelijk gesteld is van degemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG)bijverschillendebodemprofielen, metverschillendegradaties
voor de voedingstoestand en zuurgraad.
Het onderzoeksgebied ligt in deprovincie Noord-Brabant, binnen het grondgebied
van de gemeente Vessem, Wintelre en Knegsel en een klein gedeelte in gemeente
Veldhoven (afb. 1).
Het onderzoeksgebied ligt vrijwel geheel in de Centrale Slenk. De ondiepe ondergrondbestaatvrijwelgeheeluitafzettingen dietotdeNuenengroepgerekend worden.
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Binnen de Nuenen groep komen leemlagen voor (Brabantse leem). In het uiterste
zuiden grenst het onderzoeksgebied aan het Kempisch Plateau, dat begrensd wordt
door een geologische breuk (afb. 3en 4).In het noorden vanhet onderzoeksgebied
komt in de ondergrond ook een breuk voor (afb. 3 en 4).
In het Subatlanticum ontstonden stuifzanden. Plaatselijk is ook veenvorming
opgetreden in afvoerloze laagtes. Door afgraving en oxidatie is dit veen voor een
groot deel weer verdwenen.
Het grootste deel van het onderzoeksgebied was aan het eind van de vorige eeuw
nog heide. In de omgeving van Vessem waren bossen aangelegd, onder andere om
het stuifzand vast te leggen.
Opdetoenmaligeheidekwamen vrij veelvennen voor diemeerendeels zijn drooggevallen als gevolg van grondwaterstandsdaling.
In de loop van de 20e eeuw is het grootste deel van de gronden in het onderzoeksgebied met bos beplant.
Door de bodemgesteldheid in kaart te brengen kon bepaald worden voor welke
grondeneengroeiveranderingteverwachtenisalsgevolgvangrondwaterstandsdaling.
Hetbodemgeografisch onderzoekdaarvoorisuitgevoerdvanaugustustotnovember
1989 door gemiddeld 1bodemprofielmonster per2,8 hatenemen tot 3,20 m-mv.
Het grondwaterstandsverloop nà verlaging kon in het grootste deel van het onderzoeksgebiednietvastgesteldwordenomdatdegrondwaterstand diepervoorkomtdan
3,20 m - mv.
Omdeschattingenvanhetoorspronkelijke grondwaterstandsverloopteonderbouwen
zijn in het veld de resultaten van eerder onderzoek (Te Riele et al. 1986, Dankaart
enVinkers 1984)gebruikt.Doordezegegevenstecombineren methoogtecijfers kon
een indicatie verkregen worden van de oorspronkelijke GLG.
Om de voedingstoestand vast te kunnen stellen is de vegetatie beoordeeld volgens
het systeem van Bannink et al. (1973). Door het vegetatietype te combineren met
de bodemeenheid ter plaatse kon de gradatie van de voedingstoestand per vlak
vastgesteld worden volgens Van Soesbergen et al. (1986).
Om het grondwaterstandsverloop te karakteriseren zijn twee indelingen gebruikt:
- opdekaartzijn grondwatertrappen aangegeven,omdateenvlaksgewijze weergave
een indeling in klassen nodig maakt;
- voor het beschrijven van het groeiverloop als afhankelijke van het grondwaterstandsverloop is een indeling langs een continue schaal noodzakelijk, waarvoor
de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) gehanteerd is.
De groeiverandering als gevolg van grondwaterstandsdaling wordt voornamelijk
veroorzaakt door wijzigingen in de ontwateringstoestand en het vochtleverend
vermogen (Van Soesbergen et al. 1986).
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Het grootste deel van de gronden in het onderzoeksgebied bestaat uit zandgronden
(536 ha, 95,7%). Over een kleine oppervlakte komen ook moerige gronden voor
(16 ha, 2,9%).
Binnendezandgrondenkomenzowelpodzolgronden,eerdgronden alsvaaggronden
voor. Binnen de moerige gronden hebben we moerige podzolgronden en moerige
eerdgronden aangetroffen.
Vóórhet intreden vandegrondwaterstandsdaling kwamen inhet onderzoeksgebied
de grondwatertrappen Hl, V, VI, VII en Vul voor.
Als gevolg van de grondwaterstandsdaling komt nu in het overgrote deel van het
onderzoeksgebied grondwatertrap Vul voor.
Het grootste deel van het onderzoeksgebied (464 ha, 83%) heeft een vrij lage
voedingstoestand (gradatie 2.4). Kleinere oppervlaktes hebben een matige of zeer
lage voedingstoestand (gradatie 2.3,resp. 2.5). Gradatie 2.3 komt voor over een
oppervlakte van 43 ha (7,7%) en gradatie 2.5 over 45 ha (8%).
Doordebodemkaart endekaartenmetdeoorspronkelijke grondwatertrappen ende
voedingstoestand (bijl. 1t/m 3) over elkaar heen te projecteren is de vlakkenkaart
(bijl. 4) samengesteld. Binnen elkkaartvlak wordtde bodemgesteldheid homogeen
verondersteld. Er zijn 200 vlakken onderscheiden.
Pervlakishetgrondgebruik en voorhetbosdeboomsoortensamenstelling bepaald.
Tevens is de totale oppervlakte per boomsoort uitgerekend (zie aanhangsel 2 en
tabel 3).
Bijna de helft van het onderzoeksgebied is met grove den begroeid. De overige
boomsoorten komen allemaalinminderdan 10%vandeoppervlakte voor. Overige
terreinen (natuurterreinen en wildakkers) vertegenwoordigen ca. 5% van de
oppervlakte enongeveer 1,4% wordtingenomen doordeoverige onderscheidingen
(bebouwingen, wegen, water en moeras).
Omhet groeiverloop vande verschillende boomsoorten tekunnen karakteriseren is
uitgegaanvandemethodevoorgeschiktheidsbeoordeling vangrondenvoorbosbouw
opbasisvanhetWerksysteemInterpretatieBodemkaartenstadiumC,WIB-C(Haans
1979, Van Soesbergen et al. 1986,Waenink en Van Lynden 1988 en 1989).
Een groeiverandering als gevolg van grondwaterstandsdaling is te verwachten als
de grond:
- bij het oorspronkelijk grondwaterstandsverloop een (tijdelijk) grondwaterprofiel
heeft
- een bosopstand heeft.
Op360ha(ca.64%)iseengroeiverandering vanhetbosalsgevolgvan grondwaterstandsdaling te verwachten.
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Op de verdrogingsgevoelige gronden ishet aandeel van de dennen geringer dan in
hetgeheleonderzoeksgebied.Deoverigeboomsoortenmeteengrotere vochtbehoefte,
komen op de verdrogingsgevoelige gronden juist meer voor.
Omde groeiverandering van het bos als gevolg van de grondwaterstandsdaling per
vlaktekunnenkwantificeren, zijngroeigrafieken samengesteld voordeverschillende
boomsoorten per groep van bodemeenheden engradatie voorde voedingstoestand.
Per groeigrafiek is de aanwas van de boomsoort uitgezet tegen een reeks van
GVG-waarden. De voedingstoestand per groeigrafiek is constant.
Bij ondiepeGVG-waarden wordtdegroeigeremddooreenonvoldoende aëratievan
de bodem als gevolg van een ondiepe ontwateringstoestand. Het relatieve bijgroeioptimum ligt ophetpunt waardeaëratienietmeer beperkt wordt. Degroeikannog
welbeperkt wordendooreentegeringvochtleverend vermogen enfactoren dieniet
direct met het grondwaterstandsverloop samenhangen. Bij diepere GVG-waarden
neemtdebijdrage aanhetvochtleverendvermogenvanuithetgrondwateraf, waardoor
de aanwas ook verder afneemt. Deze afname gaat door tot aan de kritieke GVGwaarde voor een hangwaterprofiel.
In totaal zijn 30 groeigrafieken opgesteld (zie aanhangsel 5).
Degroeigrafieken vanzomereik,Corsicaanseden,douglas,Japanselariksen fijnspar
kunnen ookgebruikt worden voordebeoordeling vandegroeivan verwante boomsoorten (tabel 4).
Aan de hand van deze groeigrafieken kan voor elk vlak de gemiddelde maximale
aanwasvandeboomsoorten bepaaldwordenbijdeoorspronkelijke enhuidigeGVG.
Hetverschiltussendetweegevondenwaardenisdegroeiverandering alsgevolgvan
de grondwaterstandsdaling.
Detoepasbaarheid vandegroeigrafieken isbeperkttotdegrondeninhetonderzoeksgebied.
Derelatiebijgroeiverloop-GVGiseenindirecterelatie.Beidewordenmede bepaald
door het grondwaterstandsverloop. Het bijgroeiverloop wordt niet bepaald dooi de
GVG, maar door de ontwateringstoestand en het vochtleverend vermogen bij een
bepaald grondwaterstandsverloop in een bepaalde grond.
Bij de gevolgde methode wordt per bodemeenheid een gemiddeld profiel samengesteld om de vochtleverantie te berekenen zonder rekening te houden met de
spreiding van profielkenmerken.
Een andere benadering voor eventuele toekomstige, vergelijkbare onderzoeken kan
zijn, dat de groei direct afhankelijk gesteld wordt van ontwateringstoestand en
vochtleverantie van de grond, zodat een algemeen geldend systeem opgezet kan
worden.
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1 INLEIDING

Mede als gevolg van de grondwaterwinning die sinds 1952 door de Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant (WOB)inhetpompstation Vessemwordtuitgevoerd,is
destand vanhetgrondwater indeomgevingdaarvan gedaald (Dankaart en Vinkers
1984).Doordezedalingtreedtmogelijk verminderingvanboomgroeiopindebossen
rond het pompstation.
Het doel van het onderzoek was de oppervlakte, in het onderzoeksgebied vast te
stellen, waarover de grondwaterstandsdaling tot een veranderde houtbijgroei heeft
geleid en groeigrafieken te vervaardigen waarmee degrootte van de veranderingen
inhoutbijgroei alsgevolgvandegrondwaterstandsdalingkunnenwordengekwantificeerd.
Hetonderzoek maakthetmogelijk omvoordebossenrondhetpompstation Vessem
(afb. 1)een indruk tekrijgen vandeeffecten vaneengedaalde grondwaterstand op
de houtbijgroei. De verwachting is dat de huidige bijgroei kleiner is dan de
oorspronkelijke bijgroeivanvóórdegrondwaterstandsdaling. Grondwaterstandsdaling
kan leiden tot een vermindering van dehoeveelheid beschikbaar bodemvocht. Met
mogelijk negatieve gevolgen voordegroottevandehoutbijgroei. Of daadwerkelijk
de bijgroei is verminderd, hangt af van de oorspronkelijke grondwaterstanden, de
grootte van de verlaging, het capillair geleidingsvermogen van de ondergrond
(stijghoogte), het vochthoudend vermogen van de wortelzone, de boomsoort en de
weersgesteldheid. Overigens kan plaatselijk ook de bijgroei zijn toegenomen, als
gevolg van een verbetering van de aëratie op voorheen (te) natte groeiplaatsen.
Daarom ishetwellicht beteromtesprekenoverdegroeiverandering alsgevolgvan
grondwaterstandsdaling.
Bij dit onderzoek zijn relevante resultaten uit andere onderzoeken vergeleken en
gebruikt (Bakker 1986;Dankaart enVinkers 1984;TeRieleen Van Holst 1980;Te
Riele en Van Holst 1986; Wösten et al. 1984; Rijks Geologische Dienst 1979;
Hendriks 1988).De werkwijze in dit onderzoek is gebaseerd opvoorstellen van de
Werkgroep Bosschade (1986) en is op vergelijkbare wijze eerder uitgevoerd door
Bakker (1986) en Hendriks (1988).
Hetonderzoek vanHendriks (1988) betrof eenvooronderzoek omde bruikbaarheid
vandevoorgesteldemethodeindepraktijktetoetsen.Zijn onderzoekhad betrekking
op bossen van de gemeente Veldhoven, die ook onder invloed staan van de
grondwaterstandsdaling rondpompstation Vessem.Omdathetvooronderzoek gericht
wasopdebruikbaarheid vandemethode,ishetonderzoeknaarde bodemgesteldheid
vereenvoudigd. Zo is Hendriks (1988) uitgegaan van één bodemeenheid en één
gradatie van de voedingstoestand. Ook is de verdeling van de boomsoortensamenstellingoverhetonderzoeksgebiedhomogeenverondersteld.In werkelijkheid
verschiltdezepervlak.Hierdoorkaneenvertekendbeeldontstaanvandeverandering
in houtbijgroei per vlak.
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In dit onderzoek hebben we de ruimtelijke verschillen in bodemgesteldheid en
boomsoortensamenstelling wél in kaart gebracht. Daardoor is het mogelijk omeen
meer exacte bepaling van de opbrengstverandering per kaartvlak te maken.
Methode,resultatenenconclusiesvanhetonderzoekzijn weergegeven inhetrapport
en op 4 kaarten. Rapport en kaarten vormen een geheel en vullen elkaar aan. Het
isdaaromvanbelangrapportenkaartengezamenlijk teraadplegen.Hetrapport heeft
de volgende opzet:
In de volgende paragraaf beschrijven we de algemene opzet van het onderzoek. In
hoofdstuk 2 beschrijven we de ligging (par. 2.1) en de ontstaansgeschiedenis van
de bossen rond het pompstation Vessem naar de aspecten geogenese (par. 2.2) en
ontginning en cultuurhistorie (par. 2.3). In hoofdstuk 3 beschrijven we de bodemgesteldheid. In hoofdstuk 4 behandelen we het grondgebruik en de boomsoortensamenstelling. In hoofdstuk 5 zetten we uiteen hoe we de verdrogingsgevoelige
grondengeselecteerdhebben.Inhoofdstuk 6beschrijven wehoewede groeigrafieken
samengesteld hebben en worden de verschillende groeigrafieken besproken. In
hoofdstuk 7 zijn enkele kanttekeningen geplaatst bij de gevolgde werkwijze.
In aanhangsel 1 t/m4staatinformatie pervlakweergegeven. Degroeigrafieken zijn
opgenomen in aanhangsel 5.In aanhangsel 6verklaren of definiëren we de termen
en begrippen die we in het rapport of op de kaarten hebben gebruikt.
Algemene opzet
Doormiddelvanliteratuurstudiehebbenwegegevensverzameld overdegeogenese,
ontginning en cultuurhistorie van het onderzoeksgebied, voor zover deze relevant
zijn voor het onderzoek.
We hebben een bodemgeografisch onderzoek uitgevoerd, waarbij de volgende
aspecten in kaart gebracht zijn (schaal 1 : 10000):
- Verbreiding en profielopbouw van de bodemeenheden van de bodemkaart van
Nederland 1 : 50 000;
- grondwaterstandsverloop van vóór de grondwaterstandsdaling;
- voedingstoestand van de grond.
Hoewel de zuurgraad van de grond een wezenlijke factor voor de beoordeling van
deboomgroeivormt,isdezeniet onderzocht.Inhet onderzoeksgebied komen alleen
kalkloze zandgronden enmoerige gronden voor.Aangenomen kan worden dat deze
gronden alle sterk zuur zijn (pH-KCl < 4,5) (Van Soesbergen et al. 1986). Deze
aannamegeldtnietvoorgrondendieonderinvloed staanvankwelwater,dateenhoge
Ca -bezetting heeft. Gezien de diepe grondwaterstanden in het onderzoeksgebied
zal hier echter geen kwel voorkomen.
Voorhetbepalenvandebodemfysische eigenschappen vandeverschillende bodemeenheden is gebruik gemaakt van meetgegevens die door STTBOKA in een groot
aantal gronden in Midden- en Oost-Brabant bepaald zijn (Van Holst et al. 1988).
De resultaten van het bodemgeografisch onderzoek zijn samengevat in een
bodemkaart, een kaart met de oorspronkelijke grondwatertrappen en een kaart die
de voedingstoestand weergeeft (alle op schaal 1 : 10000; bijlage 1,2 en 3). Door
superpositie van dekaart metverlagingslijnen vandeGLG (afb. 4) opdeze kaarten
hebben we een vlakkenkaart samengesteld (bijlage 4). Per vlak hebben we de
16

bodemeenheid,oorspronkelijkegrondwatertrap,voedingstoestandenmatevangrondwaterstandsdaling vastgesteld. Op basis van de boorgegevens konden we per vlak
de oorspronkelijke GVG bepalen.
Tegelijk methetbodemgeografisch onderzoekishetgrondgebruik inkaart gebracht
envanhetbosdeboomsoortensamenstelling opgenomen,zodat wekonden bepalen
welkegroeigrafieken samengesteldmoestenworden.Tevensisdetotaleoppervlakte
perboomsoort bepaald. Boomsoorten dieslechts overeenkleine oppervlakte voorkomen zijn niet apart beoordeeld.Vandetebeoordelen boomsoorten isdegroeials
afhankelijke van de bodemgesteldheid vastgesteld.
Voorde bosopstanden is,metgegevens over deverandering in GVGen de bodemfysische eigenschappen vervolgens een selectie gemaakt van verdrogingsgevoelige
gronden.Ditzijn gronden waareenbijgroeiverandering teverwachten isals gevolg
van grondwaterstandsdaling. Voorde overige grondenhoeven geen groeigrafieken
samengesteld te worden, omdat de bijgroei hier niet door grondwaterstandsdaling
is veranderd.
Opbasisvandeverzamelde gegevens overbodemgesteldheid, boomsoortensamenstelling en afhankelijkheid van de bodemgesteldheid voor de groei van de boomsoorten, is het mogelijk groeigrafieken samen te stellen voor de verschillende
boomsoorten, waarbij de groei afhankelijk gesteld wordt van het grondwaterstandsverloopbijverschillendebodemprofielen, metverschillendegradatiesvoorde
voedingstoestand en zuurgraad.
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2 FYSIOGRAFIE

2.1 Ligging en oppervlakte
Het onderzoeksgebied ligt in deprovincie Noord-Brabant, binnen het grondgebied
vandegemeenteVessem,WintelreenKnegseleneenkleingedeelteindegemeente
Veldhoven (afb. 1).De oppervlakte vanhet onderzoeksgebied bedraagt 560ha.De
topografie van het onderzoeksgebied staat afgebeeld op blad 5IC en D van de
Topografische kaart van Nederland, schaal 1 : 25 000.
Het onderzoeksgebied bestaat uit één groot boscomplex en enkele kleinere boscomplexenennatuurterreinen.HetgrootstedeeliseigendomvandegemeenteVessem
Wintelre en Knegsel. Het overige deel is eigendom van derden.

2.2 Geogenese
Degeogenese vanditdeelvanNoord-Brabant wordtvrijuitvoerigbeschreven inde
toelichtingbijblad 50oosten51westvandeBodemkaart vanNederland 1:50000
(Teunissen van Manen 1985) en in het rapport van het geologisch onderzoek van
het waterwingebied (Rijks Geologische Dienst 1979). Hieronder geven we een
samenvatting vanderelevante informatie, afkomstig uitbovengenoemde rapporten,
eventueel aangevuld met eigen waarnemingen.
Het onderzoeksgebied ligt vrijwel geheel in de Centrale Slenk. De ondiepe ondergrondbestaatdanookvrijwelgeheeluitafzettingen dietotdeNuenengroepgerekend
worden.Deze afzettingen zijnhier 10-30meterdik.Inhetuiterste zuidengrensthet
onderzoeksgebied aanhetKempischPlateau,datbegrensdwordtdooreengeologische
breuk (afb. 3en 4).We hebben hier echter binnen boorbereik (3,20 m - mv.)geen
lagengevondendietotdeFormatievanSterkselbehorenenophetKempisch Plateau
nabijmaaiveldvoorkomen.Inhetnoordenvanhetonderzoeksgebied,tenoostenvan
hetRouwven,komtindeondergrond ookeenbreukvoor(afb.3en4).Doordegrote
dikte van de afzettingen van de Nuenen groep aan beide kanten van de breuk is
hiervan nabij maaiveld weinig te merken.
Binnen deNuenen groep komen leemlagen voor (Brabantse leem).Deze zijn sterk
wisselend in dikte en vormen vaak geen aaneengesloten lagen. Bij het bodemgeografisch onderzoek ishetvoorkomen vanleemperboringopgenomen.Medeals
gevolg van de geringe boringsdichtheid was het niet mogelijk het voorkomen van
leem vlaksgewijs in kaart te brengen.
Als gevolg van fluvioperiglaciale processen zijn plaatselijk grove zanden van de
Formatie van Sterkselverspoeld vanaf hetKempisch Plateau enindelager gelegen
CentraleSlenkweerafgezet. Hierdoorkomenplaatselijk grofzandige, grindhoudende
lagen voor tussen de fijne zanden van de Nuenen groep. Hoewel deze lagen een
storende invloed kunnen hebben op de waterhuishouding in de grond is het voorkomenervanvanwegehetonregelmatigevoorkomenendegeringe boringsdichtheid
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niet in kaart gebracht.
Inderelatief laaggelegendelenvanhetonderzoeksgebied bestaandeafzettingen aan
of nabij het oppervlak vooral uit oud dekzand en fluvioperiglaciaal zand. De hoger
gelegen ruggen bestaan meestal uit jong dekzand.
In het Subatlanticum heeft verstuiving plaatsgevonden, waarbij metname dejonge
dekzandenwerdenaangetast.Dehierbijgevormdestuifzandgronden komenmetname
vlakbijhetdorpVessemenineenstuktennoorden vandeOostelbeerse Dijk voor.
Plaatselijk isookveenvorming opgetreden inafvoerloze laagtes.Door afgraving en
oxidatieisditveenvooreengrootdeelweerverdwenen.Waarhetnogaandeoppervlakte voor komt is het in het algemeen minder dan 40 cm dik.

2.3 Ontginning en cultuurhistorie
Op afbeelding 2 staat de topografie weergegeven van de omgeving van het onderzoeksgebied in 1897-1898 (Topografische kaart 1897, 1898). Op deze kaart is de
stand vandeontginning opdatmoment te zien.Dezeinformatie hebben wekunnen
gebruiken alshulpmiddel bijhetbodemgeografisch onderzoek, onder anderebij het
afgrenzen van enkeerdgronden en moerige gronden.
Het grootste deel van het onderzoeksgebied was aan het eind van de vorige eeuw
nog heide. In de omgeving van het dorp Vessem waren enkele bossen aangelegd,
onder andere om het stuifzand vast te leggen.
Behalvedebijdedorpengelegenakkers,kwamenookbouwlandenvoorbijverspreid
liggende nederzettingen, zoals de (inmiddels verdwenen) Leeuwerik Hoeve en bij
Achterste Hoek en Half Mijl. Op deze plaatsen treffen we thans zwarte enkeerdgronden aan.
Op de toenmalige heide kwamen vrij veel vennen voor, die al dan niet via beekjes
met elkaarverbonden waren.BehalvehetGroot-enKlein Meer zijn deze inmiddels
allemaaldrooggevallen alsgevolgvangrondwaterstandsdaling. Opdeplaatsen waar
deze vennen gelegen hebben komen nu de moerige gronden voor. De meeste van
deze moerige gronden liggen thans in bos. Alleen bij het Rouwven komen ze nog
in heide voor. Het zal duidelijk zijn, dat door het droogvallen van deze vennen de
natuurwaardeingrijpend veranderd is.ZorestvanhetRouwvenalleennogeenlaagte
waarinpitrus domineert. Dit onderzoek isechter nietgericht opdegevolgen vande
grondwaterstandsdaling voor de natuurwaarden. Om die gevolgen te kunnen
beschrijven zou een apart onderzoek gedaan moeten worden.
Bij de Leemskuilen komt vrij ondiep leem voor. Zoals de naam al doet vermoeden
is hier in het verleden leem gewonnen voor de fabricage van bakstenen voor de
woningbouw. Als gevolg van deze activiteit zijn de gronden hier sterk vergraven.
In de loop van de 20 e eeuw is het grootste deel van de gronden in het onderzoeksgebied met bos beplant.
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3 BODEMGESTELDHEID

3.1 Inleiding
Het bodemgeografisch onderzoek had tot doel de bodemgesteldheid in kaart te
brengen, ente bepalen voor welke gronden een groeiverandering te verwachten is,
als gevolg van grondwaterstandsdaling.
Onder bodemgesteldheid verstaan we:
- de opbouw van de bodem tot 3,20 m - mv.;
- de aard, samenstelling en eigenschappen van de bodemhorizonten;
- het grondwaterstandsverloop van vóór de grondwaterstandsdaling;
- de voedingstoestand.
Verschillenenovereenkomsten indebodemgesteldheid gaanvaaksamenmetvisueel
waarneembare verschillen en overeenkomsten inhet 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 onderzoek hebben we ook gebruik gemaakt van reeds eerder verzamelde
bodemkundige gegevens. In 1985 verscheen de Bodemkaart van Nederland,
1 : 50 000, blad 50 oost en 51 west (Teunissen van Manen 1985). De toen verzamelde gegevens zijn echterteglobaal omtegebruiken bijeen bodemgeografisch
onderzoekopschaal 1:10 000.Bovendienkomendegekarteerde grondwatertrappen
nietovereenmethetgrondwaterstandsverloop zoalsdatnade grondwaterstandsdaling
geworden is.Onsonderzoek onderscheidt zichvanhetvoorgaande omdatwij inhet
onderzoeksgebied gedetailleerder bodemgeografisch onderzoek hebben verricht.
Hierbij hebben we overigens wel dezelfde indeling van de gronden gehanteerd,
behalvevoordeduinvaaggronden,dieweonderverdeeldhebbennaarhetvoorkomen
van een podzol-B-horizont in het zand onder het stuifzand.
Gegevens over de bodemgesteldheid vormen samen met de groeigrafieken van de
boomsoorten de basis voor het bepalen van de groeiverandering van de bossen die
op kan treden als gevolg van grondwaterstandsdaling.
Door vergelijking van de eigenschappen van de verschillende bodemeenheden is
nagegaan inhoeverre eenaantalbodemeenheden gelijk beoordeeld kunnen worden,
voor wat betreft de te verwachten bijgroeiverandering als gevolg van grondwaterstandsdaling.
In par. 3.2 behandelen we de methode van het bodemgeografisch onderzoek. Vervolgens beschrijven wede belangrijkste kenmerken van de gronden (par. 3.3), van
de grondwatertrappen (par. 3.4) en de voedingstoestand (par. 3.5) en hoe we de
vlakkenkaart samengesteld hebben (par 3.6). In par 3.7 beschrijven we hoe we de
gronden in groepen hebben ingedeeld.
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Voor een verklaring of definiëring van de gebruikte bodemkundige terminologie
verwijzen we naar de woordenlijst (aanhangsel 6).

3.2 Bodemgeografisch onderzoek
Het bodemgeografisch onderzoek is uitgevoerd in de periode augustus tot en met
november 1989.
Onder bodemgeografisch onderzoek verstaan we:
- eenveldbodemkundigonderzoeknaardevariabelendietesamendebodemgesteldheid bepalen:
- profielopbouw (als resultaat van de geogenese en bodemvorming);
- dikte van de horizonten;
- textuurvandehorizonten (lutum-enleemgehalte,enzandgrofheid) en/ofdeaard
van de veensoort;
- organische-stofgehalte van de horizonten;
- bewortelbare diepte;
- zuurgraad/kalkgehalte;
- grondwaterstandsverloop van vóór de grondwaterstandsdaling;
- het determineren van de grond volgens De Bakker en Schelling (1989);
- hetruimtelijk weergeven vandeverbreidingvandezevariabelenin bodemkundige
eenheden en de grondwatertrappen op kaarten en omschrijving ervan in de bijbehorende legenda's;
- Het beoordelen van de vegetatie volgens de indeling van Bannink et al. (1973);
- Aandehandvanhetonderscheidenvegetatietypeendebodemeenheid waaropdeze
voorkomtdegradatievandevoedingstoestand bepalenvolgenshetWIB-Csysteem
(Van Soesbergen et al. 1986);
- het ruimtelijk weergeven van de verbreiding van deze voedingstoestand op een
kaart en omschrijving ervan in de bijbehorende legenda.
Voorhetbepalenvaneenaantalbodemfysische eigenschappen vandeverschillende
bodemeenheden (zoals vochtkarakteristieken en K(h)-relaties) is gebruik gemaakt
van meetgegevens die door STIBOKA in een groot aantal gronden in Midden- en
Oost-Brabant bepaald zijn (Van Holst et al. 1988).
Tijdens het bodemgeografisch onderzoek hebben wemeteen grondboor gemiddeld
1 bodemprofielmonster per2,8 hectare genomen tot eendiepte van 3,20 m-mv.De
boorpunten werden selectgekozen enlagen betrekkelijk regelmatig overhet onderzoeksgebied verspreid.Inhetveldwerdelkbodemprofielmonster veldbodemkundig
onderzocht, dus van elk monster werden dehiervoor genoemde variabelen geschat
of gemeten.
Deresultaten van het onderzoek aan deze bodemprofielmonsters werden genoteerd
inboorstaten diewerden opgeslagenineenveldcomputer.Debelangrijkste gegevens
werden meteen puntencode vastgelegd opveldkaarten, schaal 1: 10000. In totaal
werden 201 boringen beschreven. Van een beperkt aantal bodemprofielmonsters
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hebben we geen beschrijving gemaakt, maar alleen de plaats vermeld op de veldkaarten. Deze niet-beschreven boringen (tussenboringen) dienden vooral om de
grenzen tussen de verschillende gronden vast te stellen.
Omdeverbreiding vandegevondenbodemkundigeverschillen inkaartte brengen,
tekenden weinhetvelddegrenzen opdeveldkaarten.Wegingenhierbij niet alleen
uit van de profielkenmerken maar ook van landschappelijke en topografische kenmerken,zoalsmaaiveldsligging,reliëf,slootwaterstanden,soortvegetatieenkwaliteit
ervan, en bodemgebruik.
Omhetgrondwaterstandsverloopvanvóórdegrondwaterstandsdaling vasttestellen
hebbenweinhetvelddeoorspronkelijke gemiddeldhoogste wintergrondwaterstand
(GHGo)engemiddeldlaagstezomergrondwaterstand (GLGo)perpuntgeschat.Aan
dehandhiervanhebbenwebepaaldwelkeoorspronkelijke grondwatertrap(Gto)aan
eengrond moestwordentoegekend.Hoewedeze schattinghebbenuitgevoerd staat
beschreven in par. 3.2.1.
Hetgrondwaterstandsverloop vannàdeverlaginghebbenweinhetgrootstedeelvan
het onderzoeksgebied niet waar kunnen nemen omdat het dieper voorkomt dan de
boringsdiepte van 3,20 m - mv. Om toch enig inzicht in het huidige grondwaterstandsverlooptekrijgen hebben wegebruikgemaaktvangegevensdiein 1985door
STIBOKA verzameld zijn (Te Riele en Van Holst 1986).
Omdemate van verlaging te bepalen isuitgegaan van de GLG-verlagingzoals die
doorhetKIWAberekend isvoordeperiode 1983-1992(Dankaarten Vinkers 1984,
WOB 1988).
Deresultaten vanhetbodemgeografisch onderzoek zijn samengevat opeen bodemkaart, een kaart van de oorspronkelijke grondwatertrappen en een kaart van de
voedingstoestand, alledrie opschaal 1: 10000 (bijl. 1,2en 3).Als basis voor alle
kaarten gebruikten we de Topografische Kaart van Nederland schaal 1 : 10 000.
Eigenlijk hoortinformatie overhetgrondwaterstandsverloop ende voedingstoestand
op de bodemkaart thuis; omdat het echter moeilijk is om op een kaart zowel de
bodemopbouw,alshetgrondwaterstandsverloopendevoedingstoestand overzichtelijk
weer te geven, staan degegevens opdrie afzonderlijke kaarten. Opdekaart van de
oorspronkelijke grondwatertrappen staan de bodemlijnen in grijs aangegeven.
Binnen vrijwel ieder kaartvlak komen delen voor waarvan de profielopbouw,
grondwatertrap of gradatieinvoedingstoestand afwijkt vandeomschrijving diewe
in de legenda voor dit kaartvlak geven. Zulke delen zijn de zogenaamde onzuiverheden.Wekunnen zedoorhungeringeafmetingen bijdegebruiktekaartschaal niet
afzonderlijk weergegeven 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.
Kaartschaalenboringsdichtheid bepalendehoeveelheidinformatie opeenkaart.Meer
ofgedetaileerdere informatie wordtnietverkregen doordekaarttevergroten, zoals
25

ten onrechtenogal eens wordt gedacht, maar alleen dooreen gedetailleerder onderzoek.Bijvergrotingneemtdewaarnemingsdichtheid pervierkantecentimeter kaartvlakaf, endaarmeevermindertdenauwkeurigheid vandevergrotekaartsterk(Steur
en Westerveld 1965).

3.2.1 Grondwaterstandsverloop vóór de verlaging
Uit de profielopbouw en vooral uit de kenmerken die met de waterhuishouding
samenhangen (roest- en reductievlekken en blekingsverschijnselen) kunnen we in
een ongestoorde situatie (zonder grondwaterstandsdaling) de gemiddeld hoogste
wintergrondwaterstand en de gemiddeld laagste zomergrondwaterstand (GHG en
GLG)afleiden endaaruitdegrondwatertrap.Kennisoverhetverbandtussen profielen 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 de Dienst
Grondwaterverkenning TNO.Ineen ongestoorde situatiekunnen wede schattingen
vanGHGenGLGtoetsenaangrondwaterstandsmetingen inpeilbuizenenboorgaten.
De hierboven genoemde kenmerken (roest- en reductievlekken, blekingsverschijnselen) blijven vaak zichtbaar in gronden waar een grondwaterstandsdaling is
opgetreden. Zegeven dan een indicatie overhet grondwaterstandsverloop van vóór
degrondwaterstandsdaling. Aandehandvandezeprofielkenmerken hebbenwedan
ook het grondwaterstandsverloop van vóór de grondwaterstandsdaling geschat.
Inzandgronden meteenhomogene profielopbouw komenroest-en reductievlekken
vrij homogeen verdeeld voor in de zone waarin het grondwater fluctueert (of
fluctueerde).Doordesterkgelaagdeopbouwvandeafzettingen vandeNuenengroep,
kunnendezekenmerken opverschillendedieptesmeerenminderduidelijk aanwezig
zijn. Dit bemoeilijkt de juiste inschatting van het (oude) GHG-GLG-niveau.
Om onze schattingen van het oorspronkelijke grondwaterstandsverloop te onderbouwen hebben we in het veld gebruik gemaakt van de resultaten van eerder
onderzoek (Te Riele et al. 1986,Dankaart en Vinkers 1984). Hiervoor hebben we
de isohypsen van het huidige GLG-niveau (afb. 3) gecombineerd met de GLGverlaging volgens Dankaart en Vinkers (1984, afb. 4) en hoogtegegevens.
In het kader van het bodemkundig-hydrologisch onderzoek in en rondom het
waterwingebied Vessem heeft STIBOKA op 15 oktober 1985 grondwaterstandsmetingen verricht in een groot aantal peilbuizen (Te Riele en Van Holst 1986).De
grondwaterstanden op die datum komen ongeveer overeen met het GLG-niveau nà
degrondwaterstandsdaling. Opbasis vandeze gegevens konden weeen isohypsenkaart tekenen voordegrondwaterstanden vanhet ondiepe grondwater opdie datum
(afb. 3).
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