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P. Mekkink, 1989. De bodemgesteldheid en de vegetatiekundige gesteldheid van
proefvelden in de Koninklijke Houtvesterij Het Loo, Wageningen» Staring
Centrum.
Rapport 27. 44blz., 1afb.,2kaarten.
De schrijver verrichtte een bodemgeografisch onderzoek en voerde een vegetatiekartering uit in een aantal proefvelden van de Koninklijke Houtvesterij Het
Loo.De bodem van de proefvelden bestaat uit zandgronden met haarpodzolgronden,
holtpodzolgronden en vorstvaaggronden. De vegetatie bestaat uit drie vegetatietypen.De resultaten zijn weergegeven op een bodemkaart en een vegetatiekaart.
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InopdrachtvandeKoninklijkeHoutvesterijHetLoovoerdehet
StaringCentruminmeienjuni1989eenbodemgeografischonderzoekeneenvegetatiekarteringuitinresp.vijfendrie
proefveldenvandehoutvesterij.
Aanhetprojectwerktenmee:Bodemgeografischonderzoeken
vegetatiekartering:P.Mekkink;
Projectleiding:P.Mekkink;
Coördinatie:ing.H.Kleijer;
Redactie:Th.P.Maagdenberg;
Tekstverwerking:Mevr.I.B.Scheerder-Nijenhuis;
Algeheleafwerkingrapport;Mevr.H.G.Meijnen-Roelofs;
Kartografie:G.J.vanDorland.
Deorganisatorische leidingvanhetprojecthadhethoofdvan
deafdelingVeldbodemkundedrs.J.A.M,tenCate.

SAMENVATTING

Inmeienjuni1989isinvijfproefveldenvandeKoninklijke
HoutvesterijHetLooeenbodemgeografischonderzoekenindrie
daarvanookeenvegetatiekarteringuitgevoerd.Deopdrachtomvattedeonderzoeksgegevens ineenrapportenopkaarten,schaal
1 :2500,afteleveren.Deproefveldenmeteengezamenlijke
oppervlaktevan31haliggeninhetoostelijkdeelvandeVeluwe,globaaltussenApeldoorn,UddelenVaassen.Hetopgaande
bosbestaatuitopstandenvangroveden.
Debodemgesteldheid isgeïnventariseerddoorhetverrichten
vanbodemgeografischonderzoek.Omdatzeerdiepegrondwaterstanden (dieperdan180cm-mv.)voorkomen,ishetgrondwaterstandsverloopnietnaderonderzocht.Ineenbodemgeografischonderzoekisdeopbouwvandebodemvastgesteld.Alle
grondenbehorentotdezandgronden.Naardeaardvandebodemvormendeprocessenzijndezandgrondeningedeeldinpodzolgrondenenvaaggronden.Erkomenmoderpodzolgrondenenhumuspodzolgrondenvoor;hetbetrefthierholtpodzolgrondenresp.
haarpodzolgronden.Daarnaastkomenvaaggrondenvoor;hetbetrefthiervorstvaaggrondenmeteenca.80cmdikstuifzanddek
opzandzonderpodzol.Verderzijndegrondeningedeeldnaar
grofheid (M50)enlemigheidvanhetzandvandebovengrond.
Sommigebodemkundigekenmerkenkomenbijverschillendegronden
voor.Dezezijnalstoevoegingenaangegeven.Deliggingvande
genoemdegrondenisweergegevenopdebodemkaart(bijl.1)van
deproefvelden.Devegetatie isgekarteerdvolgenshetsysteem
vanBanninketal.(1973)enisweergegevenopdevegetatiekaartvandeproefvelden (bijl. 2).
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INLEIDING

Hetonderzoek invijfproefveldenvandeKoninklijkeHoutvesterijHetLoohadtweeaspecten:
-eenveldbodemkundigaspectinvijfproefvelden:welkegrondenkomenvoor,watishunverbreidingenwelkeprofielopbouw
hebbenze (zie3.3)?
-eenvegetatiekundigaspectindrieproefvelden:welkevegetatietypenkomenvoorenwatishunverbreiding (zie4.2)?
Methode,resultatenenconclusiesvanonsonderzoekzijnweergegeveninhetrapportenoptweekaarten.Rapportenkaarten
vormenééngeheelenvullenelkaaraan.Hetisdaaromvanbelangrapportenkaartengezamenlijk teraadplegen.Hetrapport
heeftdevolgendeopzet:inhoofdstuk2gevenweinformatie
overdeliggingvandeproefvelden;inparagraaf3.2beschrijvenwedegeogenese;inpar.3.3.1beschrijvenwedemethode
vanhetbodemgeografischonderzoek;in3.3.2 zettenweuiteen
hoewedegrondenhebbeningedeeldenin3.4hoedelegendais
opgezet.Inpar.3.5vattenwederesultatenvanhetonderzoek
naardebodemgesteldheid samenmetgegevensperbodemeenheid
enprofielschetsenvandebelangrijkstebodemeenheden;we
lichtendezeresultatentoeineenbeschrijvingvandebodemgesteldheid.Inhoofdstuk4besprekenwedeindelinginvegetatietypen (4.2.1)endemethodevanhetvegetatiekundigonderzoek (4.2.2);inpar.4.3beschrijvenwedevegetatietypen
enin4.4besprekenwedeverbreidingvansommigesoorten.
Indewoordenlijstverklarenofdefiniërenwedetermenenbegrippendieweinhetrapportofopdekaartenhebbengebruikt.Bijhetrapportbehorentweekaarten,alleopschaal
1 :2500(bijl.1en2 ) :
1debodemkaart,waaropdebodemgesteldheid tot180cm-mv.
staatweergegeven;
2devegetatiekaart.
Binnenvrijweliederkaartvlakkomendelenvoorwaarvande
profielopbouwen/ofhetvegetatietypeafwijktvandeomschrijvingdieweindelegendavoorditkaartvlakgeven.Zulke
delenzijndezogenaamdeonzuiverheden.Wekunnenzedoorhun
geringeafmetingenbijdegebruiktekaartschaalnietafzonderlijkweergevenofwemerkenzedoorhetbeperkteaantalboringenofwaarnemingennietop.Wehebbenernaargestreefdkaartvlakkenaftegrenzenmeteengemiddelde zuiverheidvantenminste70%(MarsmanenDeGruijter 1982).

Gortel56

Gortel 3 4

Kruisbergen

Prins Hendrikpark

I

Emmalaan

Schaal 1: 50000
(top.kaart 27W en 33W)

A f b . Ligging vande proefvelden.
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LIGGINGVANDEPROEFVELDEN

DeKoninklijkeHoutvesterijHetLooligtinhetoostelijkdeel
vandeVeluwe,globaaltussenApeldoorn,UddelenVaassen.De
vijfproefveldenliggenverspreidoverhetgehelegebied(zie
afb.).Deoppervlaktevandeproefveldengezamenlijkbedraagt
31ha.
Teroriëntatieopdediversekaartenenvoordebeschrijving
inhetrapportzijndeproefveldenalsvolgtaangeduid:
-ProefveldGortel56;
-ProefveldGortel34;
-ProefveldKruisbergen;
-ProefveldEmmalaan;
-ProefveldPrinsHendrikpark.
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BODEMGESTELDHEID

3.1

Inleiding

Onderbodemgesteldheidverstaanwehetgeheelvanbodemeigenschappen,duszoweldeprofielopbouwen-samenstellingvande
grondenalshetgrondwaterstandsverloop.
Debodemgesteldheid geeftonsinformatieoverdeopbouwvande
bodem,dediktevandehorizonten,detextuur,hethumusgehalte,
debewortelbarediepte,hetgrondwaterstandsverloop endeverbreidingvandegrondenoverhetgebied.
Omgegevensoverdebodemgesteldheid tekrijgenhebbenweveldbodemkundigonderzoekverrichtenditsamengevatopeenbodemkaart.Omdathetgrondwaterstandsverloop indeproefveldenvan
ondergeschiktbelangisdoorhetvoorkomenvanzeerdiepe
grondwaterstanden (dieperdan180cm-mv.),hebbenweditaspectvandebodemgesteldheidnietnaderonderzocht.
Indenuvolgendeparagrafenbehandelenwehetbodemgeografisch
onderzoekengevenweeenbeschrijvingvandegronden.

3.2

Geogenese

VóórdestuwingvansedimentendoorhetlandijsinhetSaalien
zetteeenRijn-Maassysteemmineralogisch rijke,bruinezanden
af.Eenoostelijkrivierensysteem (uitdeNoordwestduitseLaagvlakteenScandinavië)voerdemineralogischarme,wittezanden
aan.Voordestuwwalvorminglagendebruinezandenopdewitte
zanden.InhetSaalienstuwdehetlandijsdebruineenwitte
zandeninditgebiedtoteenstuwwalop.Debodemontwikkeling
indewittezandenverschiltsterkvandieindebruinezanden.
Humuspodzolenkenmerkendeeerstegroep,moderpodzolendetweede.Daarwaardebruinezandenlaterverspoeldwerdendoor
sneeuwsmeltwater,raaktenzeeendeelvanhunlemigheidkwijt.
Indezebruinezandenontwikkeldenzichookhumuspodzolgronden.
InhetLaat-Saaliensmolthetlandijsdefinitiefaf.Gedurende
hetWeichselienwerddoorsneeuwsmeltwaterhetbestaandeerosiepatroonversterkt (vormingvansolifluctiedalen).Doorhet
ontdooienvandebovengrondenhetzichoppervlakkigverplaatsenvanmetwaterverzadigdegrondwerdensolifluctiedekken
afgezet.OpheteindevanhetWeichselienaccumuleerdeindit
erosiegebiedzeerplaatselijk dekzand.InhetHoloceenwerd
hetdekzandlokaalverstoven (stuifzand)envormdenzichlandduinen.
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3.3

Bodemgeografischonderzoek

Hetbodemgeografischonderzoekbestaatuiteenaantalonderdelen:hetveldbodemkundigonderzoek,deindelingvandegronden
inhetgebied,deopzetvandelegendaenhetsamenstellenvan
debodemkaart.

3.3.1

Veldbodemkundigonderzoek

Bijhetveldbodemkundigonderzoekhebbenweo.a.metbehulp
vangrondboringentoteendieptevanca.180cm-mv.waarnemingenverricht.Daarbijwerddeopbouwvandebodemvastgesteld.
Deboorpuntenliggenbetrekkelijk regelmatigoverdeproefvelden
verspreid.Deboringsdichtheidbedraagtca.vijfboringenper
ha.Develdwaarnemingen legdenwevastoptopografischekaarten,schaal1 :2500ennoteerdenweinboorstaten.Indeboorstatenvermelddenwevanelkegoedwaarneembarebodemlaag(horizont)eenaantalbelangrijkebodemeigenschappen (o.a.hetgehalteaanorganische stof,endegrofheidenlemigheidvanhet
zand).WedetermineerdendegrondenvolgenshetsysteemvanDe
BakkerenSchelling (1966),eenmorfometrischclassificatiesysteemdatdemeetbarekenmerkenvanhetbodemprofielalsindelingscriteriumhanteert.Intotaalwerden170boringenopdeze
wijzebeschreven.Wevoerdenookboringenuitwaarvandegegevensnietindeboorstatenwerdengenoteerd.Dezeniet-beschrevenboringen (tussenboringen)diendenvooralomdegrenzentussendeverschillendegrondenoptesporen.Deverkregengegevens
legdenweincodeopdehiervoorgenoemdetopografischekaarten
vast.

3.3.2

Indelingvandegronden

Degebruikte legendaencoderingkomengrotendeelsovereenmet
dievandeBodemkaartvanNederland,schaal1 :50000.Met
hetoogopdegroteredetaillering (schaal1 :2500)enhet
doelvandekarteringhebbenweopbepaaldepuntenvandeze
legendaafgeweken.
Allegrondenindeproefveldenbehorentotdezandgronden.Zandgrondenzijnmineralegrondenwaarvanhetmineraledeeltussen0en80cm-mv.voormeerdandehelftvandedikteuit
zandbestaat.Naardeaardvandebodemvormendeprocessenen
dedaardoorontstanebodemhorizonten zijndezandgrondeningedeeldinpodzolgrondenenvaaggronden.
Ophetlaagsteniveauzijndegrondeningedeeldnaardegrofheidendelemigheidvanhetzandindebovengrond.
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3.3.2.1Podzolgronden
Podzolgrondenhebbeneenduidelijkepodzol-B-horizont(inspoelingshorizont)eneenAl-horizontdunnerdan50cm.Binnende
podzolgrondenonderscheidenwemoderpodzolgronden enhumuspodzolgronden.
Moderpodzolgronden zijngrondenmeteenzwarte,humeuzebovengrond (Ah)diegeleidelijkovergaatineenminderhumeuze,donkergeelbruinehorizont (Bw)waarinveelijzeromdekorrels
voorkomt.DehumusindeBw-horizontbestaatuitmoder.Deze
Bw-horizontgaatopzijnbeurtzonderscherpeovergangoverin
hetonveranderdemoedermateriaal (C-horizont).Moderpodzolgrondenkomenvoorinrelatiefrijkmoedermateriaal,zoalsde
zandenvandegestuwdeafzettingeneneendeelvandedekzanden.Hierkomendezgn.holtpodzolgrondenvoor (bovengronddunnerdan30cm).
Humuspodzolgrondenzijngrondenmeteenduidelijkehumuspodzol-B-horizontwaarinamorfehumusvoorkomtdieindisperse
vormisingespoeld.DedikteendekleurintensiteitvandeBhhorizontzijnafhankelijkvandetextuurendemineralogische
samenstellingvanhetzand,envandehoogteligginginhet
terrein.Liggendehumuspodzolgrondenbijvoorbeeldhoogboven
hetgrondwater,danhebbenzeeenvrijdunneBh-horizont.De
humuspodzolgronden diehiervoorkomen,zijndezgn.haarpodzolgronden.BijdehaarpodzolgrondenbevindtzichonderdeAhhorizonteenduidelijkeuitspoelingslaagdieuituitgeloogd,
grijszandbestaat:deE-horizont.Dezehorizontwordtookwel
loodzandlaaggenoemd.Daaronderkomteen5-10cmdikkezwarte
Bhl-horizont,gevolgddooreendonkerbruineBh2-horizontdie
veelalverkitis.DelichtbruineBC-horizontvormteengeleidelijkeovergangnaardelichtgele,onveranderdeC-horizont.
IndeBC-enC-horizont komenzwartbruinehumusbandjes
(fibers)voor.

3.3.2.2Vaaggronden
Zandgrondenwaarvandehorizontenzwakofonduidelijkontwikkeldzijn,wordentotdevaaggrondengerekend.Hetbetrefthier
vorstvaaggrondenbestaandeuitopgestovenOudStuifzandvan
ca.70cmdikteopgestuwdzand.

3.4

Opzetvandelegenda

Opgrondvandewaargenomenverschilleninbodemeigenschappen
zijn,tijdenshetveldwerk,debodemeenhedenopveldkaarten
ingeschetst.Wemaaktenookgebruikvanterreinkenmerkendie
meteenbepaaldebodemontwikkelingverbandhouden.
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Debodemeenhedendieweinhetveldonderscheidden,werdenvervolgensopeenbodemkaartaangegeven.Alsbasisvoordebodemkaartgebruiktenweeentopografischekaart,schaal1 :2500.
Elkeontgrensdeeenheidvandebodemkaartvormteenkaartvlak
enisaangegevenmeteencode.
Binneneenkaartvlakkunnenookgrondenvoorkomendienietgeheelvoldoenaandekenmerkenvandeaangegeveneenheid.Deze
onzuiverhedenwerdenopdeeersteplaatsveroorzaaktdoorde
variatie-op-korte-afstand dieindegrondvoorkomt.Daarnaast
warenanderefactorenvaninvloed,zoalsdenoodzaak tekleine
oppervlaktenmetafwijkendegrondenteverwaarlozen inverband
metdekaartschaalofhetnietopmerkenervandoordetegeringeboringsdichtheid.
Descheidingtussendekaartvlakkendoorlijnen,bodemgrenzen,
suggereertdatdegrenzenookinwerkelijkheidscherpzijn.
Dithoeftgeenszinshetgevaltezijn.Meestaldeelteenbodemgrenseenbredeovergangszonemiddendoor.Zijisdusmeermiddellijnvaneenovergangsgebieddaneenexacteaanduidingvan
deplaatswaardeeneeenheidindeandereovergaat.
Bijdegrondenbinnendeproefveldenzijntienbodemeenheden
endrietoevoegingenonderscheiden.
Deholtpodzolgrondenzijnnaardetextuurvandebovenste30
cmonderverdeeldinvierlegenda-eenheden:
-zwakensterklemig,matigfijnzand(Y54);
-zwaklemig,matigfijnenmatiggrofzand(Y63);
-zwakensterklemig,matiggrofzand(Y74);
-zwaklemig,zeergrofzand(Y93).
Dehumuspodzolgrondenzijnnaardetextuurvandebovenste30
cmonderverdeeld invijflegenda-eenheden:
-zwakensterklemig,matigfijnenmatiggrofzand (Hd64);
-leemarm,matiggrofzand (Hd71);
-leemarmenzwaklemig,matiggrofzand (Hd72);
-leemarm,matiggrofenzeergrofzand (Hd81);
-leemarm,zeergrofzand (Hd91).
Binnendevaaggrondenhebbenwealleenvorstvaaggronden inzwak
lemig,matigfijnzand (Zd53).
Sommigebodemkundigekenmerkenkomenvoorbijverschillende
gronden (o.a.grindbeginnendondieperdan40cm-mv.).Deze
kenmerkenstaanalseentoevoegingopdebodemkaartaangegeven
meteencursieveletterofmeteenverwerkingsteken.Detoevoegingenhebbenbetrekkingophetgehelekaartvlak.Deeenheden
opdebodemkaartwordenbegrensddooreenniet-onderbrokenlijn
of,alshettoevoegingenzijn,dooreenonderbrokenlijn.Vallenbeidegrenzensamen,danwordtalleendeniet-onderbroken
lijnaangegeven.
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3.5

Beschrijvingvandegronden

Debelangrijkstekenmerkenvandegrondenbeschrijvenwein
dezeparagraaf.Vanelkeeenheidgevenweeenprofielschets
(paragraaf3.5.1 entabel1t/m 10).Eenverklaringvantermen
enbegrippenindebeschrijvingstaatindewoordenlijst.

3.5.1

Debodemeenheden

Holtpodzolgronden [Y]
Bijdezegrondenkomenplaatselijkgedegenereerdemoderpodzolgrondenvoor.Dezezijnwaarschijnlijkontstaandoorvoortgaandebodemvorming,waarbijdemoderpodzol(Bw)isveranderdin
eenmildehumuspodzol.Tijdensdebebossingzijndezegronden
overwegend tot20-60cm-mv.verwerkt.Hierbijiseenmengsel
vanAh-,AB-enBw-materiaalontstaan.Deholtpodzolgronden
zijnveelalontwikkeldineensolifluctiedekvanca.70cmdiktedatrustopgestuwdmateriaal.Inzowelhetsolifluctiedek
alsinhetgestuwdemateriaalkomtafentoegrindvoor.Ze
wordenwel"bruinezanden"genoemd.
Degrondenzijnbijdebebossing (ontginning)20-60cmverwerkt
(toevoeging .../F). Inhetzuidoostelijke deelvanproefveld
Gortel56isinhetverledengeplagd.

Y54

Holtpodzolgronden;zwakensterklemig,matigfijnzand

DezegrondenkomenvoorinproefveldGortel34eninKruisbergen.De30-45cmverwerktebovengrondbestaatuiteenmengsel
vandeAh-eneendeelvandeBw-horizont,enbevat1-2%organischestof.DaaronderbevindtzicheenBw-enBC-horizont.
Tot60-100cm-mv.bestaathetprofieluit zwakensterklemig,matigfijnzand.DitzandisvermoedelijkOudStuifzand
ofJongDekzand.
Vanaf60-100cm-mv.bestaathetprofieluitleemarmenzwak
lemig,matigfijnenmatiggrofzand.Plaatselijkkomthierin
grindvoor.Bijtweeboringenkomtindeondergrondeen30-60
cmdikke,sterklemige,matigfijn-enmatiggrofzandigelaag
voor.
Degrondenzijntot130cmdiepbewortelbaar.
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Tabel 1Profielschetsvan Y54/F.
Horizont

Omschrijving
_

code

10
ÏA+Bp

M50
<pm)

diepte
(cm -mv.)
-5- 0
0-45

lBw

45-100

1BC

100-105

2Cy

105-180

Y63

Humus Leem
(X)
<X)

strooisellaag
verwerkt,grijsbruin,matig humus- Z
arm,zwak lemig,matig fijn zand
oranjebruin,zwak lemig,matig
fijn zand
lichtbruin,zwak lemig,matig
fijn zand
geelgrijs,leemarm,matig grof
zand

14

200

16

190

14

190

3

350

Holtpodzolgronden;zwaklemig,matigfijnenmatiggrof
zand

DezeholtpodzolgrondenkomenvoorindeproefveldenGortel34
enKruisbergen.
Degrondenzijnbijdebebossingplaatselijkondiep (20-45cm)
verwerkt.HierinkomteenmengingvoorvandeAh-horizonten
eendeelvandeBw-horizontmetplaatselijkwatloodzand.
OnderdeverwerktebovengrondkomteenlichtbruineBw-eneen
lichtgeelbruineBC-horizont tot50-90cm-mv.voor.BijenkeleboringenisdeBw-horizontzwakontwikkeld (vorstvaaggronden).Dezehorizontenbestaanuitzwaklemig,matigfijnen
matiggrofzand.InproefveldGortel34overheersthetmatig
fijnezandeninproefveldKruisbergenhetmatiggrovezand.
PlaatselijkkomteensterklemigeBw-enBC-horizontvoor.
Deondergrond (C-horizont)bestaatuitgeeltotgeelgrijs,matigfijn,matiggrofenzeergrofzanddatoverwegendleemarm
maarplaatselijkzwaklemigis.Erkomenvrijwelgeenleembandeninvoor.Optweeplaatsenhebbenweeen10-50cmdikke,
sterklemige,matiggrofzandige laagaangetroffen.
InKruisbergenkomtinhetgeheleprofielverspreideenweinig
grindvoor.
Debewortelbaredieptevarieert,van80-130cm.
Bijzonderheden:PlaatselijkontbreektdeAh-horizont.Mogelijk
isditeengevolgvandeactiviteitenvanwildezwijnen.
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Tabel i'.Profielschets van Y63/F.
Horizont
code

Omschrijving

-6- 0
0-45

lBw

45-55

1BC

55-90

2Cul
2CuZ

90-150
150-180

Y74

m

diepte
(cm -mv.)

10
lA+Bp

Humus Leem

strooisellaag
verwerkt,grijsbruin,matig humus- 2
arm, zwak lemig,matig fijn zand
lichtbruin, zwak lemig,matig fijn
zand
licht bruingeel,zwak lemig,matig
grof zand
geel,leemarm,matig grof zand
geelgrijs,zwak lemig,matig grof
zand

14

200

16

200

16

220

5
14

280
360

Holtpodzolgronden;zwakensterklemig,matiggrofzand

DeholtpodzolgrondenY74komenvoorindeproefveldenGortel
56enEmmalaan.
Degrondenzijnplaatselijk30-40cmverwerkt.
InhetzuidoostelijkedeelvanproefveldGortel56isinhet
verledengeplagd.HierontbreektdeAh-horizont.
Hethumusgehalteindeverwerktebovengrondbedraagtinhet
proefveldEmmalaan3-7%eninGortel560,5-4%.Hetleemgehalte
vandebovenste60-70cm (solifluctiedek)varieertvan12-20%.
InhetproefveldEmmalaanishetoverwegendsterklemigzand
meteenleemgehaltevan18-20%.
Onderhetsolifluctiedekkomengestuwdeafzettingenvoormet
eenCy-enCu-horizont,diebestaanuitoverwegendleemarm,
plaatselijk zwaklemig,matigfijn,matiggrofenzeergrof
zand.Daarinkomenplaatselijk sterkenzeersterklemige,matigfijn-enmatiggrofzandige lagenvoormeteendiktevan
10-50cm.Ookkomensomsenkelecm'sdikke,sterklemigebandjesindeondergrondvoor.
Debewortelbarediepteismeerdan180cm.

M50

(X) (JJm)
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Tabel 3Profielschetsvan Y74/F.
Horizont

Omschrijving

Humus Leem
{'/.)

code

(Um)

diepte
(cm -mv.)

10
ÏA+Ep

-5- 0
0- 30

lBw

30-65

1BC

65-75

2Cul
2Cu2

75-1ZO
120-130

ZCuï

130-165

2Cu3

165-180

Y93

M50

{'/.)

strooisellaag
verwerkt,donkergrijs,zeer humeus, 5
sterk lemig,matig grof zand
donker grijsbruin,zwak lemig,
matig grof zand
lichtgrijsbruin,sterk lemig,
matig grof zand
geelbruin,leemarm,zeer grof zand
licht geelbruin,sterk lemig,matig
grof zand
lichtgeelbruin,leemarm,
matig grof zand

20

250

16

250

18

300

lichtgeelbruin,zwak lemig,matig
grof zand

8
25

500
350
6

16

Holtpodzolgronden;zwaklemig,zeergrofzand

DezegrondenkomenvoorindeproefveldenGortel56enKruisbergen.
Zebestaanvrijwelgeheeluitgestuwdpreglaciaalzandmeteen
dunsolifluctiedek.Plaatselijkzijndezegronden30-50cmverwerkt.
Hethumusgehaltevande (verwerkte)bovengrondvarieertvan
0,5-6%.
Zoweldebovengrondalsdeondergrondbestaatuitzeergrof
zandmetgrindbijmenging.Tot60cm-mv.zijndezegronden
zwaklemigenvanaf60cmleemarm.
Debewortelbaredieptebedraagt50-60cm.

400
220
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Tabel 4 Profielschetsvan g/Y93/g.
Horizont
code

Omschrijving

-5- 0
0- 15

lBw

15-60

1BC

60-70

lCul

70-1Z0
120-180

strooisellaag
zeer donker grijsbruin,zeer humeus,5
zwak lemig,zeer grof zandmet grind
geelbruin,zwak lemig,zeer
grof zandmet grind
lichtgeelbruin,leemarm,zeergrof
zandmet grind
geel, leemarm,zeergrof zand
metgrind
geelgrijs,leemarm,zeer grof
zandmet grind

M50

C/.} (Urn)

m

diepte
(cm -mv.)

10
lAh

1CU2

Humus Leem

14

500
14

500

9

500
5
4

Haarpodzolgronden [H]
DehaarpodzolgrondenkomenvoorinOudStuifzand,inuitzand
bestaandesneeuwsmeltwaterafzettingen,ingestuwdpreglaciaal
zandofinhetsolifluctiedek.Hetgestuwdepreglacialezand
enhetsolifluctiedekbestaanuitzgn."bruinezanden"of"wittezanden".Deeerstezijnvrijmild,losgepakt(moderachtig)
en(bijhetontbrekenvanleemlagenindeondergrond)totca.
75cm-mv.goedbewortelbaar.De"wittezanden"zijnvrijdicht
gepaktenmindergoedbewortelbaar.Bijdeaanlegvanhetbos
(ontginning)zijndehaarpodzolgronden25-50cmdiepverwerkt
(toevoeging .../F). Bijsommigeboringenwarendegrondentot
ca.60cmdiepteverwerkt.

Hd64

Haarpodzolgronden;zwakensterklemig,matigfijnen
matiggrofzand

DehaarpodzolgrondenHd64komenvoorinproefveldGortel34.
Dezegrondenkomenvoorinsolifluctiemateriaalafkomstiguit
zowel"bruine"als"witte"zanden.Daardoorvoldoendeprofielenniethelemaalaandecriteriavandehaarpodzolgronden,
maarvormenzeeenovergangnaardeholtpodzolgronden.
Debovengrondis20-50cmverwerkt.Hierinkomteenmenging
voorvandeAh-horizontendeBh-ofBw-horizont.Somsontbreekt
deAh-horizont.Hethumusgehaltebedraagt1-3%.
OnderdeverwerktebovengrondkomtofeenBwofeenBh-horizont
voorafhankelijkvanhetmoedermateriaal.OpveelplaatsenbevindtzichonderdeBw-horizontnogeenBC-horizont.

900
600
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Tussen40-75cm-mv.gaatdeB-horizont wer ineenC-horizont.Dezekanbestaanuit"bruine"enuic"witte"zandenwaarbijhetsolifluctiemateriaalovergaat ingestuwdpreglaciaal
zand.
DezandgrofheidvandeA-enB-horizontvarieertvan180tot
240umenhetleemgehaltebedraagt 12-20%.Dezandgrofheidvan
deondergrond (C-horizont)varieertvan160-850urnenhet
leemgehalteis<10%.Indeondergrondkomenopenkeleplaatsenlemigebandjesofleemlaagjesvoor.
Bijzonderheden:BijéénboringbestaatdeB-horizontuiteen
leemlaagmet>50%leem.
Bewortelbarediepte:60-85cm,openkeleplaatsen100-130cm.
Tabel 5 P r o f i e l s c h e t s van Hd6<+/F.
Horizont
code

10
ÏA+Bp

Omschrijving
diepte
(cm -mv.)
-2- 0
0-40

strooisellaag
verwerkt» bont,matig humeus> zwak

Humus

Leem

M50

(X)

m

(Urn)

ï

16

200

14

200

6

200

5

300

lemig,matig fijn zand
1BC

40- 60

lichtbruin, zwak lemig,matig
fijn zand

lCul

60-100

1CU2

100-180

licht geelbruin, leemarm,
matig fijn zand
flets geel,leemarm,matig grof
zand

Hd71

Haarpodzolgronden;leemarm,matiggrofzand

DehaarpodzolgrondenHd71treffenweaaninproefveldEmmalaan.
DezegrondenkomenvoorinJongDekzandofOudStuifzand.Het
betrefteenkleindeelvaneenhogekopinhetnoordenvanhet
proefveld.
Degrondenzijntot30cmverwerkt.
Deverwerktebovengrondbestaatuitmatiggrof,leemarmzand
metca.5%organischestof.Erkomtveelloodzandinvoor.De
Bh-horizontbevatinhetbovenstedeel(Bhl)ca.10%organische
stofendaaronder (Bh2ofBC)ca.2%organischestofenis
plaatselijkverkit.Dezehorizontenbestaanuitleemarm,matig
grofzand.
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Deondergrond (C-horizont)bestaatuitleemarmenzwaklemig,
matigenzeergrofzand.
Debewortelbaredieptebedraagtca.80cm.
Tabel 6Profielschets van Hd71/F.
Horizont
code

Omschrijving
diepte
(cm -mv.)

10
lAh+E

-5- 0
0- 30

lBhl
lBh2
lCu
2Cu

Hd72

Humus Leem M50
OH
(X)
(Um)

5

7

220

30-40

strooisellaag
verwerkt, zwartgrijs,zeer humeus,
leemarm,matig grof zand
zwart,humusrijk, leemarm,matig

10

7

220

40-70

grof zand
roodbruin,matig humusarm, leemarm,

2

7

220

5

220

15

400

70-160
160-180

matig grof zand
licht grijsgeel, leemarm,matig
grof zand
licht grijsgeel,zwak lemig,matig
grof zand

Haarpodzolgronden;leemarmenzwaklemig,matiggrof
zand

DezegrondenkomenvoorindeproefveldenEmmalaan,KruisbergenenGortel34.
Degrondenzijnontwikkeld ineensolifluctiedekofinsneeuwsmeltwaterafzettingendieoverwegendzijnopgebouwduit"witte
zanden".Inlaatstgenoemdeafzettingenkomtplaatselijkgrind
voor.IndeproefveldenEmmalaanenGortel34zijndegronden
30-40cmverwerkt.
Deverwerktebovengrondbestaatuiteenmengselvanleemarmen
zwaklemig,matiggrofzandmet Ah-,E-enB-materiaal.Plaatselijkbestaatdebovengrondnognetuitmatigfijnzandmet
eengeschattezandgrofheidvanca.200ym.Hethumusgehalte
varieertvan1-7%.BijéénboringinhetproefveldEmmalaanis
debovengrond sterklemig.DeBh-enBC-horizonten zijnvrij
dunenscherpbegrensdmetdedaaronder liggendeC-horizont.
Deaardvandeorganische stof(moderachtig)indeB-horizont
inproefveldGortel34geeftaandatdegrondeneenovergang
vormenmetdeholtpodzolgronden.
DetextuurvandeBh-horizontenBC-horizontkomtovereenmet
detextuurvandeverwerktebovengrond.
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Deondergrond (C-horizont)bestaatoverwegenduitleemarm,matiggrofzand.Plaatselijkkomtleemarm,zeergrofzandinde
ondergrondvoor.
Bijzonderheden:InhetproefveldGortel34hebbenwebijdrie
boringeneen10-30cmdikke,sterklemige,matigfijnzandige
laagaangetroffentussen70-140cm-mv.
Degrondenzijntotca.80cm-mv.bewortelbaarentotca.
140cm-mv.indieneenleemlaagindeondergrondvoorkomt.
Tabel 7Profielschetsvan Hd7Z/F.
Horizont

Omschrijving

Humus Leem

m

CO
Code

diepte
(cm -mv.)

10
lAh+Ep

-5- 0
0-40

IBhl

40- 65

lCul
1CU2

Hd81

65-120
120-180

strooisellaag
verwerkt,matig humeus» leemarm»
matig grof zand
bruin» zeer humusarm» leemarm»
matig grof zand
geelgrijs, leemarm,matig grof zand
grijs,leemarm» matig grof zand

3

5

250

1

5

250

7
4

220
350

Haarpodzolgronden;leemarm,matiggrofenzeergrof
zand

DezegrondentreffenweaaninhetproefveldPrinsHendrikpark.
Degrondenzijnontwikkeldinsneeuwsmeltwaterafzettingen.De
bovenste30-40cmisverwerkt.Inonverwerkte toestandkomt
onderdeAh-horizonteenE-horizontvoor.Inverwerktetoestand
zijnbeidehorizontenvermengd.
Inhetprofielkomteenduidelijkehumuspodzol-B-horizontvoor
(Bh-horizont)metdaaronderplaatselijkeenBC-horizont.
IndeC-horizont komtbijzevenvandetienboringentussen
120-180cm-mv.een10-40cmdikkeverweerde (kei)leemlaag
voor.Bovenenonderde (kei)leemkomenfossielestagnatieroestvlekkenvoor.
Totde (kei)leemlaagbestaathetprofieluitleemarm,matigen
zeergrofzand.Onderde (kei)leemlaagkomtplaatselijkzwak
lemig,matigfijnzandvoor.
Degrondenzijnbewortelbaar totinde (kei)leemlaagenwel
tot120cm-mv.

M50

f^m)
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Tabel3ProfielschetsvanHd81/F.
Omschrijving

Horizont
code

10
lAh+Ep

diepte
(cm-mv.)
-10- 0
0-25

lBhl

25- 40

lBhZ
lCul

40- 55
55-150

2CuZ
3Cu3

120-170
170-180

Hd91

Humus Leem M50
m
(XI
(Um)

strooisellaag
verwerkt» grijsbruin, matig humeus,
leemarm» zeer grof zand
zwart, humusrijk, leemarm» zeer
grof zand
roodbruin» leemarm, zeer grof zand
licht grijsgeel, leemarm, zeer grof
zand
grijze, zandige keileem
oranjegeel, zwak lemig, matig fijn
zand

500
10

500
5
5

500
600

40
12

250
200

Haarpodzolgronden;leemarm,zeergrofzand

DezegrondenhebbenweaangetroffeninhetproefveldGortel
34. Debovengrondis30-45cmverwerkt.Hetgeheleprofielbestaatuitleemarm,zeergrofzandmetgrind (voordebeschrijvingziedeprofielschets).Debewortelbaredieptebedraagt
60-70cm.
Tabel 9Profielschetsvang/Hd91/F.
Omschrijving

Horizont
code

diepte
(cm -mv.)

10
lAh+Bh+
EP

-8- 0
0-30

IE
lBh

30- 40
40- 90

lBhs

90-110

IBCs
lCu

110-140
140-180

strooisellaag
verwerkt,grijsbruin,matighumusarm,leemarm,zeergrofzandmet
grind
grijs» leemarm,zeergrofzand
zwart»zeerhumeus,leemarm,zeer
grofzandmetgrind
donkerbruin,humusrijk,leemarm,
zeergrofzand
bont,leemarm,zeergrofzand
wit, leemarm,zeergrofzand

Humus Leem M50
(7.) (V.)
(Um)

900

8

5
2

800
1000

6

2

1000

2
4

1000
500

Vorstvaaggronden [Zb]
HetzijnvaaggrondenmetondereenzwakontwikkeldeAh-horizonteenbruinelaagindepositievaneenBw-horizont,hetgeenwijstopeenzwakkebodemvorming.Alsgevolgvandeze
kenmerkenwordendezegrondenvorstvaaggrondengenoemd.
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Zb53

Vorstvaaggronden;zwaklemig,matigfijnzand

DezegrondenkomenvoorinhetproefveldGortel34.
DeAh-horizontbevat1-2%organische stof.DeBw-horizontof
BCw-horizontisca.40cmdikeniszwakontwikkeld.Zowelde
Ah-horizontalsdeBw-horizontbestaanuitzwaklemig,matig
fijnzand.
Vanafca.70cm-mv.bestaatdeC-horizontuitleemarmen
zwaklemig,matiggrofzandmetleembandjes.
Debewortelbaredieptebedraagtca.150cm.
Tabel 10Profielschetsvan Zb53.
Omschrijving

Horizont
code

diepte
(cm -mv.)

10
lAh

-5- 0
0- 10

lBw

10-50

lCy

50- 70

ZCy
ZCu

150-180

3.5.2

70-150

strooisellaag
donkergrijs» zwak lemig,matig
fijn zand
geeloker,zwak lemig,matig
fijn zand
geel,zwak lemig,matig
fijn zand
geel, leemarm,matig grof zand
licht geelbruin, zwak lemig,
matig grof zand met leembandjes

Humus

Leem

M50

m

(/!)

(Urn)

2

12

170

12

170

12

170

3
12

2*0
300

Detoevoegingen

Eenaantalbodemkundigeeigenschappen isopdebodemkaartmet
eentoevoegingaangegeven.Indezeparagraafgevenweeenkorte
toelichting.Devolgende toevoegingenzijngebruikt:
Pervlak
g/... Grindondieperdan40cm-mv.beginnend
Toevoegingg/...komtindeproefveldenKruisbergenenGortel
56voor.Degrondenmetdezetoevoegingzijnvanafhetmaaiveldgrindhoudendenhebbenindeondergrondveelalgrofzandige,grindhoudendelagen.
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g

Grinddieperdan40cm-mv.beginnend

DezetoevoegingkomtvoorindeproefveldenGortel34,Gortel
56,EmrnalaanenPrinsHendrikpark.Grindhoudendmateriaalkomt
regelmatigverspreidindeondergrondvoorenneemttoe
naarmatehetzandgroveris.Ookkunnengrindlagenvoorkomen.

.../F Verwerkttotca.60cm-mv.
Inalleproefvelden isdebovengrondondiepverwerkt.Veelal
bedraagtdeverwerkingsdiepte 30-40cmmaaropeenaantalplaatsenisdit50-60cm.Erzijnookboringengedaanopplekken
waarhetgeheleprofielonverwerktwas.Opeenaantalplaatsen
(Gortel56)isinhetverledenmogelijkgeplagd.Alsgevolg
vandeaanwezigheidenactiviteitenvanwildezwijnenisop
sommigeplaatsendestrooisellaageneendeelvandeoorspronkelijkebovengrondverdwenen.

Perpunt
.../L Sterktotzeersterklemigzandofleemindeondergrond
DezetoevoegingkomtvoorindeproefveldenPrinsHendrikpark,
Gortel34,Gortel56,EmrnalaanenKruisbergen.Inhetproefveld
PrinsHendrikparkbestaatdezelaaguitminofmeerverweerde
keileemdievarieertindiktevan10-50cmenbegintdieper
dan100cm-mv.Bijdeoverigeproefveldenkomendezelagen
opvrijwelelkedieptevoorindegestuwdeafzettingen.Deverbreidingwastegeringomdezelagenbinneneenvlakaftegrenzen,zodatwezeper (boor)puntopdekaarthebbenweergegeven.
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VEGETATIE

4.1

Inleiding

Opdeproefveldenhebbenweeenvegetatiekarteringuitgevoerd.
Devegetatievervulteenbelangrijke functiebijhetbepalen
vandegroeiverwachtingvoordeboomsoortenenbijhetvaststellenvandeteverwachtenbosgemeenschappen.Despontane
vegetatieweerspiegeltnamelijkdebeschikbaarheidvanvoedingsstoffenindegrond.Eenvegetatiekartering isdaaromeenbelangrijkinstrumentomdevoedingstoestandvandegrondtebepalen.DevegetatieisgekarteerdvolgensdeindelingvanBanninketal.(1973).
Hetbodemgebruikvlakvoorenvlaknadeontginningkaninvloed
hebbenopdevoedingstoestandvandegrond,watzichweerkan
uiteninhetvegetatietype.Waarlandbouwvoorbouwheeftplaatsgevonden (delendiealskwekerijingebruikzijngeweest,of
diebijdeaanlegbemestgeweest zijn),isvaakeenrijkervegetatietypeaanwezigdanbijonbemeste,uitheideontgonnen
delen.
Indit.hoofdstukbeschrijvenweachtereenvolgens:degebruikte
indelinginvegetatietypen,demethodevanvegetatiekartering,
endevegetatietypenentoevoegingendieindeproefveldenvoorkomen.DeNederlandsenamenindetekstvoorplantenzijnontleendaanVanderMeijdenenVanhecke (1986),dievoormossen
aanMargadantenDuring (1982).

4.2

Vegetatiekundigonderzoek

4.2.1

Indelinginvegetatietypen

Delegendavandevegetatiekaart isopgezetvolgensdeindeling
vanBanninketal.(1973).ZijhebbenindeNederlandsenaaldbossenonderzoekgedaannaarderelatietussenbodem,vegetatie
enboomgroei.Naaraanleidingdaarvanhebbenzedevegetatie
gerangschikt ineenecologische reekstypenvan"arm"naar
"rijk".De"arme"vegetatietypenwijzenopeenrelatieflaag,
de"rijke"typenopeenrelatiefhooggehalteaanvoordeplant
beschikbarevoedingsstoffen.
Alshoofdindelingwordtonderscheidgemaakttussendevegetatie
in"lichte"enin"donkere"naaldhoutbossen.Dezeindelingis
ontworpen,omdatbijeenzelfdebeschikbaarheidvanvoedingsstoffenin"lichte"bosseneenanderevegetatiegroeitdanin"donkere"bossen.Totde"lichte"bossenbehorenopstandenvangrove
den, Corsicaanseden,OostenrijksedenenJapanselariks.Tot
de"donkere"bossenbehorenopstandenvanfijnspar,sitkaspar
endouglas.Opstandenvanzomereik,berkenandereloofboom-
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soortendieveellichtdoorlaten,wordentotde"lichte"bossengerekendenopstandenvanAmerikaanseeikenbeuktotde
"donkere".
Opgrondvandecombinatievanplantesoorten,hunvitaliteit
endehoeveelheidvansommigesoortenhebbenBanninketal.
(1973)inde"lichte"bossenvijftieneninde"donkere"bossen
zesvegetatietypenonderscheiden.Indelegendastaandevegetatietypenuitde"lichtebossen"van"arm"naar"rijk" (vanboven
naarbeneden)gerangschikt.Devegetatietypenuitde"donkere"
bossenkomenindezeproefveldennietvoor.

4.2.2

Opnameenweergavevandevegetatie

Devegetatie indeproefveldenhebbenwegekarteerd injuni
1989.Dewaargenomenvegetatienoteerdenweineenveldboekje
endeeldenweinvolgensdevegetatietypenvanBanninketal.
(1973).Grenzentussendevegetatietypenwerdeneveneensin
hetterreinopveldkaarten,schaal1 :2500,ingeschetst.
Elkomgrensdgedeeltevandevegetatiekaart,ingeslotendoor
anderevegetatietypen,iseenkaartvlak.Inelkkaartvlakis
hetvegetatietype aangegevenmeteencode.
Deverbreidingvansommigesoorten (zoalspijpestrootjeenbochtigesmele)ismeteentoevoegingscode (achterdevegetatiecode)
aangegevenenafgegrensdmeteenonderbrokenlijn.Wanneerdeze
soortenvoorkomenmeteenbedekkingvanminderdan15%,isde
toevoegingscode tussenhaakjesgeplaatst.

4.3

Beschrijvingvandevegetatietypen

H2

Gezelschapvanbronsmosengrootladdermos

Verbreiding:Inalleonderzochteproefvelden.VegetatietypeH2
bestaatvoornamelijkuitrodeenblauwebosbesenwatbochtige
smele.
InhetproefveldKruisbergenkomtdaarbijnogpijpestrootje.
Meteentoevoegingisaangegeveninwelkecombinatiedesoorten
voorkomen.Tussenderodeendeblauwebosbesstaatbronsmos
enklauwtjesmos.Verspreidkomenindekruidlaagenkeleexemplarenfijnspar,ruweberk,zomereik,wildelijsterbesendouglasvoor.
Opplaatsenwaardezodeisverwijderdontstaateenvegetatie
bestaandeuitstruikhei,pilzeggeenhaarmosmetkiemplantjes
vangroveden (één-oftweejarig),zomereik,wildelijsterbes
enbeuk.
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InhetproefveldEmmalaankomenindekruidlaagnaastgenoemde
soortenenkeleexemplarengroveden,fijnspar,ruweberk,beuk
endouglasvoor,waarvansommigetot1,50mhoog.Inhet
zuidelijkedeelvanditproefveldhebbenweeenplekjemetgewonedopheiaangetroffen.
Binnenhetomrasterdegedeeltevindenweduidelijkmeereik
(zomereikenwintereik),ruweberkenwildelijsterbes.Ook
komenenkeleexemplarenwilgeroosjevoor.
InhetproefveldPrinsHendrikparkvindenweindekruidlaag
naast:genoemdesoortenenkeleexemplarenzomereik,beuk(waarvanééntot1,50 m), ruweberk,Amerikaanskrenteboompje,stekelvaren,wilgeroosjeenwildelijsterbes.
Inhetomrasterdegedeeltekomtmeeropslagvoorvanruweberk
enwildelijsterbes.Dezomereikdieerstaatisaangeplant.

Rl.1

Gezelschapvanbronsmos,bochtigesmeleen
struisgrassen

Verbreiding:ProefveldKruisbergenenPrinsHendrikpark.
Devegetatiebestaatbijnageheeluitblauwebosbesmetafen
toerodebosbesenvrijveelbochtigesmele.
InhetproefveldKruisbergenkomtopdegrensmethetvegetatietypeR2verspreidnogwatadelaarsvarenvoorenlangsde
noordgrenswatstruikhei.
Indekruidlaagkomenverdervoorliggendwalstro,enkele
exemplarengewonebraam,opslagvanruweberkendouglasen
(aangevreten)exemplarenzomereikenbeuk.
Opplaatsenwaardezodeverwijderdis,komenvooralstruikhei,
bochtige smele,liggendwalstro,pilzeggeenkiemplantjesvan
groveden (éénjarig)voor.Verdereenexemplaardouglas,ruwe
berken(aangevreten)beukopslag.
Binnenhetomrasterdegedeeltekomenexemplarenvoorvanzomerenwintereik,wildelijsterbesenruweberkvan0,5 tot1,50m
hoog.
InhetproefveldPrinsHendrikparkkomtbehalvebochtigesmele
ookschapezuring,eenexemplaarstekelvaren,rankendehelmbloem,beuk,zomereik,wildelijsterbesenvuilboomvoor.
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R2

Gezelschapvanbraam,bredeensr=illestekelvarenen
grootladdermos

Verbreiding:ProefveldKruisbergen
EendeelvanditproefveldhebbenwetothetvegetatietypeR2
gerekendopgrondvanhetvoorkomenvanadelaarsvarenenbraam.
Indekruidlaagkomtliggendwalstroregelmatigvoor,alsmede
vrijveelblauwebosbesenbochtige smele,enkeleexemplaren
van (afgevreten)zomereik,beuk,wildelijsterbeseneen
enkeleruweberk.
Opplaatsenwaardezodeisverwijderdtreffenwestruikhei,
pilzegge,kiemplantjesvandouglasengrovedenaan,maarook
polletjesbochtigesmeleenplekkenliggendwalstro.
Binnenhetomrasterdegedeeltekomenduidelijkmeertot1m
hogeexemplarenvoorvanzomer-enwintereik.
Inhetnoordwestelijke deelvanditproefveldkomtvrijveel
pijpestrootjevoorendaarbuiteneenenkeleverspreidepol.

4.4

Beschrijvingvandetoevoegingen

Debedekkingvandeaangegevensoortenmeteentoevoegingis
altijdmeerdan25%enopveelplaatsenruimbovende50%.Indiendebedekkingminderdan15%bedraagt,isdetoevoeging
tussenhaakjesgeplaatst.
InHetLookomendevolgendetoevoegingenbijdevegetatie
voor:
...vb rodebosbes.Plaatsenwaarrodebosbesveelvuldig
voorkomt,hebbenwemeteentoevoegingaangegeven.Meestal
komtdezevoorincombinatiemetblauwebosbesen/ofbochtige
smele.
...bb blauwebosbes.Plaatsenwaarblauwebosbesregelmatig
voorkomthebbenwemeteentoevoegingaangegeven.Hijkomt
bijnaaltijdvoorincombinatiemetrodebosbesen/ofbochtige
smele.
...m pijpestrootje.InhetproefveldKruisbergenhebbenwe
deverbreidingvanpijpestrootjemeteentoevoegingaangegeven.Dezeverbreidinghangtsamenmetdeaardvanhetbodemprofiel.
...c
struikhei.InhetproefveldKruisbergenkomtstruikhei
voormeteenbedekkingvanminderdan15%.Overigenstreedt
kiemingvanstruikheiopwaardezodemechanisch isverwijderd.
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...p
adelaarsvaren.Hoewel adelaarsvaren per definitie
binnen hetvegetatietype R2voorkomt,hebbenwe inhet
proefveld Kruisbergen hetvoorkomen ervan afgegrensd enmet
een toevoeging aangegeven.
...d
bochtige smele.Opveelplaatsen komt eenmat van
bochtige smele voor,veelal incombinatie metblauwe bosbes en
somswat rodebosbes.Met een toevoeging hebbenwe de plaatsen
op de;kaartweergegeven.
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WOORDENLIJST

Rapportenkaartenbevatten termendiewellichtenigetoelichtingbehoeven.Indezelijst,dieeenalfabetischevolgorde
heeft,vindtudegebruikte termenverklaardofgedefinieerd.
OmdatdemeesteverklaringenofdefinitiesberustenopDeBakker&Schelling (1966),zijntussen ()denummersvandebladzijdenvermeldwaaropingenoemdepublikatieopdebetekenis
vaneentermwordtingegaan.
A-horizont:bovengrondvanmineraalofmoerigmateriaal,aan
hetoppervlakontstaan,relatiefdonkergekleurd;deorganische
stofisgeheelofgedeeltelijkbiologischomgezet.[62].
bewortelbarediepte:bodemkundigemaatvoordedieptewaarop
deplantewortelskunnendoordringenindegrond.Limiterend
zijn:depH,aëratieendeindringingsweerstand (VanSoesbergenetal.1986).
bewortelingsdiepte:dieptewaaropeeneen-oftweejaars,volgroeidgewasnogjuistvoldoendewortelsineen10%droogjaar
kanlatendoordringenomhetaanwezigevochtaandegrondte
onttrekken.Ookwel"effectievebewortelingsdiepte"genoemd
(VanSoesbergenetal.1986).
B-horizont:
1inspoelingshorizont;eenhorizontwaaraandoorinspoeling
uiteenhogerliggendehorizontstoffen (humus,humus+sesquioxyden,lutumoflutum+sesquioxyden)zijntoegevoegd
[62,.72-77];
2 (bijna)vollediggehomogeniseerdehorizontmetzodanigeveranderingendat:
-nieuwvormingvankleimineralenisopgetredenen/of
-sesquioxidenzijnvrijgekomen,of
-eenblokkigeofsamengesteldprismatische structuuris
ontstaan.
BC-horizont:geleidelijkeovergangvaneenB-naareenC-horizont;typerendvoorvelehydropodzolgronden[63].
bodemprofiel (kortwegprofiel):verticaledoorsnedevandebodem,diedeopeenvolgingvandehorizontenlaatzien;inde
praktijkvanhetStaringCentrummeestaltot120,150enin
boswachterijentot180cmbenedenmaaiveld.
bodemvorming:veranderingvanmoedermateriaalonderinvloed
vanuitwendige factoren,waarbijhorizontenontstaan.
bovengrond:bovenstehorizontvanhetbodemprofiel,diemeestal
eenrelatiefhooggehalteaanorganische stofbevat.KomtbodemkundiginhetalgemeenovereenmetdeA-horizont,landbouwkundigmetdebouwvoor.
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C-horizont:mineraleofmoerigehorizontdieweinigofnietis
veranderddoorbodemvorming, waarbijeen0-,A-,E-ofB-horizontwordtgevormd.Doorgaanszijndebovenliggendehorizonten
uitsoortgelijkmateriaalontstaan[63].
duidelijkehumuspodzol-B-horizont:duidelijkepodzol-B-horizont,waarinbeneden20cmdiepteeenophopingvaningespoelde
organischestofvoorkomt,ofwaarvandebovenste 5-10cm(of
meer)amorfehumusbevat,diealsdispersehumusisverplaatst.
duidelijkemoderpodzol-B-horizont:duidelijkepodzol-B-horizont,waarinbeneden20cmdieptegeenophopingvaningespoelde
organischestofvoorkomt;dehumuswordtinniet-amorfevorm
aangetroffen,enwelmeestendeelsalsmoder;dezehorizontbevatsteedsduidelijkijzer,datalshuidjesomdezandkorrels
voorkomtofsamenmetfijnemineraledelentussendezandkorrelsligt [74,75].
duidelijkepodzol-B-horizont:horizontmeteenpodzol-Bdie
krachtigontwikkeldis,d.w.z.dat:
-eenbijnazwarte laagvoorkomtvantenminste3cmdikte(Bh),
of:
-deBhe,BhsofBwsvoldoendekleurcontrastheeftmetdeC-horizont.NaarmatedeBhe,BhsofBwsdikkerzijn,maghet
kleurcontrastminderzijn,
of:
-eenduidelijkteherkennenB-horizont totdieperdan120cm
doorgaat,of:
-eenvergravengrondbrokkenB-materiaalbevatwaarvande
kleurgoedcontrasteertmetdievandeC-horizont [73,74].
E-horizont:uitspoelingshorizont;mineralehorizontdielichtervankleurenmeestalooklagerinlutum-ofhumusgehalte
isdandeboven-en/ofonderliggendehorizont.Verarmddoor
verticale (somslaterale)uitspoeling[62].
grind,grindfractie:mineraledelengroterdan2000urn [54].
grondwater:waterdatzichbenedendegrondwaterspiegelbevindt
enalleholtenenporiënindegrondvult.
grondwaterstand (=freatischniveau):dieptewaaropzichde
grondwaterspiegelbevindt,uitgedruktinmofcmbenedenmaaiveld (ofeenandervergelijkingsvlak,bijv.NAP).
...h-horizont:horizontmeteenophopingvanorganischestof
bij:
-O-horizontenmeteencompactelaagomgezetteorganischestof
dievanhetbodemoppervlak losgetrokkenkanworden;
-A-horzontendieniet-bewerktzijn;
-B-horizontendieingespoeldehumusbevatten.
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horizont:laagindegrondmetkenmerkeneneigenschappendie
verschillenvandeerbovenen/oferonderliggendelagen;in
hetalgemeenligteenhorizontminofmeerevenwijdigaanhet
maaiveld.
humus,-gehalte,-klasse:kortheidshalve krijgthetwoord
humusvaakdevoorkeur,terwijlorganischestof (eenruimer
begrip)wordtbedoeld.Zieook:organischestofenorganischestofklasse [59].
ijzerhuidjes:hetvoorkomenvanijzerhuidjesopdezandkorrels
onmiddellijkonderdeBh-horizont (bijpodzolgronden)ofboven
indeC-horizont (bijeerd-envaaggronden)duidtopeenontstaanswijzevandezegrondenbuitendeinvloedssfeervangrondwater.Hetontbrekenvanijzerhuidjesisbijdezegrondeneen
hydromorfkenmerk [37-41,79,105,148, 161].
leem:1mineraalmateriaaldattenminste50%leemfractiebevat;
2kortweggebruiktvoorleemfractie.
mineraal:zie:mineraalmateriaal;zie:organische-stofklasse.
mineraalmateriaal:grondmeteenorganische-stofgehaltevan
minderdan15%(bij0%lutum)tot30%(bij70%lutum).Zie:
organische-stofklasse [58-62].
mineraledelen:hetbij105°Cgedroogde,overde2mmzeef
gezeefdedeelvaneenmonsternaaftrekvandeorganischestof
endekoolzurekalk.Dezetermiseigenlijkminderjuist,want
dekoolzurekalk,hoewelvaakvanorganischeoorsprong,behoorttothetmineraledeelvanhetmonster[52].
M50(eigenlijkM50-2000):mediaanvandezandfractie.Hetgetal
datdiekorrelgrootte aangeeftwaarbovenenwaarbenedende
helftvandemassavandezandfractieligt [58].Zieook:textuurklasse.
O-horizont:eenmoerigehorizontdiebestaatuitinaëroob
milieuopgehoopteplanterestenendieligtboveneenA-ofeen
E-horizont(strooisellaag).
ondergrond:horizont(en)onderdebovengrond.
organische stof:alhetlevendeendodemateriaalindegrond
datvanorganischeherkomstis.Hoofdzakelijkvanplantaardige
oorsprongenvariërendvanlevendmateriaal (wortels)tot
planteresten inallerleistadiavanafbraakenomzetting.Het
minofmeervolledigomgezetteproduktishumus.
organische-stofklasse:berustopeenindelingnaardemassafractiesorganischestofenlutum,beideuitgedruktinprocentenvandebij105°Cgedroogdeenoverde2mmzeefgezeefde
grond.Devolgende tabellengevenweerhoegrondennaarhet
organische-stofgehaltewordeningedeeld.
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Indeling van lutumarme gronden naar het organische- tofgehalte
Organische stof Naam
V/A
0

- 0,75

Samenvattende naam

uiterst humusarm zand humusarm mineraal

0,75- 1,5

zeer humusarm zand

1,5- 2,5

matig humusarm zand

2,5- 5
5 - 8

matig humeus zand
zeer humeus zand

- 15

humeus

humusrijk zand

15 -22,5
22,5 -35
55 -100

venig zand
zandig veen
veen

moerig

Indeling van lutumrijke gronden naar het organische-stofgehalte
Organische stof
(Z)

Naam

0- 2,5 a 5 humusarme klei
2,5a 5- 5
5

alO- 8

8

a 16-15

Samenvattende
naam
mineraal

a 10 matig humeuze klei humeus
a 16 zeer humeuze klei
a 30 humusrijke klei

15 a 30-22,5a<t5 venige klei
22,5a45-35 a 70 kleiig veen
35 a 70-100
veen

moerig

Bij deze indeling zijn de klassegrenzen afhankelijk van het
lutumgehaltemet dien verstande,dat hoe hoger het
lutumgehalte is,hoe hoger ook het vereiste
organische-stofgehalte moet zijn om een grond ineen bepaalde
organische-stofklasse te handhaven.

...p-horizont:doordemensbewerkteA-horizonten,zoalsde
bouwvorenofAp (p=ploegen)enbegravenbouwvoren.Diepbewerktegrondenleverenmeestaleenmengingvanverschillende
horizontenop,aangeduidbijv.alsA/B/Cp[63].
podzol-B:B-horizontinmineralegronden,waarvanhetingespoeldedeelvrijweluitsluitenduitamorfehumus,uitamorfehumus
ensesquioxyden,ofuitsesquioxydenalleenbestaat[72].
podzolgronden:mineralegrondenmeteenduidelijkepodzol-B-horizonteneenA-horizontdunnerdan50cm [100].
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roestvlekken:doordeaanwezigheidvanbepaaldeijzerverbindingenbruintotroodgekleurdevlekken.
...s-horizont:aanduidingbijpodzol-B-horizontenmetingespoeldeseisquioxiden.BijBw-horizontenkomttoevoeging ...salleen
voor,alsdebovenliggendehorizontenkenmerkenvanontijzering
vertonenindevormvanafgeloogdezandkorrels.Bh-horizonten
krijgentoevoeging ...s,wanneeropdezandkorrelsdirectonder
deBh-horizontijzerhuidjesaanwezigzijn.Ditgeldtnietvoor
hetbovenstedeelvandeBh-horizont,wanneer inhetonderste
deeleensterkeconcentratievaningespoeldijzerzichtbaar
is.
textuur:korrelgroottesamenstellingvandegrondsoorten;zie
ook:textuurklasse [52-59].
textuurklasse:berustopeenindelingvangrondsoortennaar
hunkorrelgroottesamenstelling inmassaprocentenvandemineraledelen.Niet-eolischeeneolischeafzettingen (zowelzand
alszwaardermateriaal)wordennaarhetlutum-ofleemgehalte
ingedeeld,endezandfractienaardeM50alsindevolgende
tabellen.
Indeling niet-eolische afzettingen* naar het lutumgehalte
Lutum ('/.
) Naam
0 - 5
5 - 8

Samenvattende naam

kleiarm zand
kleiig zand

zand

8 -12

lutumarm materiaal

zeer lichte
lichte
lutumrijk materiaal
zavel
zavel
(wordt in zijn
1Z - 17,5 matig lichte
zavel geheel t.o.v. "zand"
zavel
ook welmet "klei"
- - - - - - - - - - aangeduid)
17,5- 25

zware zavel

25 - 55

lichte klei

35 -50

matig zware
klei
zeer zware
klei

50 -100

klei
zware
klei

* Zowel zand als zwaarder materiaal
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Indeling eolische afzettingen* naarhetleemgehalte
Leem {'/.)
0 -10

Naam

Samenvattende naam

leemarm zand

zand**

10 -17,5 zwak lemig zand
lemig zand
17,5- 32,5 sterk lemig zand
32,5-50 zeer sterk lemig zand
50 -85 zandige leem
85 -100 slitige leem

leem

* Zowel zandalszwaarder materiaal
**Tevens minder dan 8'/.lutum
Indeling vandezandfractie naardeM50
M50 ( [lm)

Naam

Samenvattende naam

50- 105 uiterst fijn zand
105- 150 zeer fijn zand
150- 210 matig fijn zand

fijn zand

210- 420 matig grof zand
420-2000 zeer grof zand

grof zand

...u-horizont:toevoegingaandecodevooreenhoofdhorizont
zonderanderelettertoevoeging (uvanunspecified).
vaaggronden:mineralegrondenzonderduidelijkepodzol-B-horizont,zonderbriklaagenzondermineraleeerdlaag.
...y-horizont:aanduidingbijC-horizonten inzandmet
ijzerhuidjes.
zandgronden:mineralegronden (zondermoerigebovengrondof
moerigetussenlaag)waarvanhetmineraledeeltussen0en80
cmdieptevoormeerdandehelftvandedikteuitzandbestaat.IndieneendikkeA-horizontvoorkomt,moetdezegemiddelduitzandbestaan [83]-

