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WOORD VOORAF

Tijdens de systematische bodemkartering vankaartblad 37West
indeperiode 1978-1981werd inhet duingebied vanVoornePutten het verschijnsel van "waterafstotende gronden duidelijkvastgesteld. Bijde latere systematische bodemkartering
van kaartblad 24en 25Westwerd inhet duingebied hetzelfde
verschijnsel wederom geconstateerd.
Naar aanleiding hiervanwerd besloten de duinzandgronden tussenNoordwijk en Zandvoort hieropwat nader te onderzoeken.
Het verschijnsel was internationaal al langbekend. Veel informatie overwaterafstotende zandgronden (hydrofobie)vinden
we inAmerikaanse enAustralische literatuur. InNederland was
er indeperiode 1978-1985 nog slechts weinig overgepubliceerd. Vanaf dieperiode iserdoor de Stichting voor Bodemkartering, vooral door L.W. Dekker,onderzoek verricht engepubliceerd.
De resultaten van het onderhavige onderzoek konden door omstandigheden niet eerderworden gepubliceerd. Hierdoor zijn
een aantal conclusies enopvattingen uit dit rapport volgens
dehuidige inzichten mogelijk anders dan hier vermeld.
De schrijvers zijn L.W. Dekker en dr. J.F.Th. Schoute zeer erkentelijk voor hunwaardevolle aanwijzingen bij desamenstelling.

Dedirecteur van de
Stichting voor Bodemkartering,
Drs. R.F. van deWeg

SAMENVATTING

Waterafstotende duinzandgronden nemen na uitdrogen moeilijk
water op. Zekomen inhet duinzandgebied tussen Noordwijk en
Zandvoort veelvuldig voor.We hebben de gronden met waterafstotend gedrag onderzocht en geconstateerd dat organische stof
enbodemvormende processen, zoals ontkalking, van betekenis
zijn.
Demate vanwaterafstoting, diewe hebben gekoppeld aan de
tijd dienodig isom dehelft van het opneembare water op te
nemen,kunnen we invier klassen onderscheiden. We hebben geprobeerd om met behulp van debodemkaart devier klassen ruimtelijkweer tegeven.
Het meest gevoelig voor waterafstoting zijn sommige eerdgronden inde strandvlakten enveel vorstvaaggronden. Het minst
gevoelig zijn deduinvaaggronden, die geheel kalkrijk zijn en
waarvan debovengrond weinig organische stofbevat.
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INLEIDING

Tijdensdebodemkarteringvanhetduingebied tussenNoordwijk
enZandvoortconstateerdeVos,datveelduinzandgrondenna
regentochnietvoldoendewordenbevochtigd eninextremegevallenzelfsdegehelewinterkurkdroogblijven.Dezegronden
gedragenzichwaterafstotend ofhydrofoob.Grondendiewaterafstotendzijnwordenookaangeduidmetmoeilijkbevochtigbare
gronden.InNederlandkomtditverschijnselopuitgebreide
schaalvoorenissinds 1985inruimemateonderzocht(Dekker,
1985; 1988).
Veelinformatieoverwaterafstotendezandgrondenvindenwein
AmerikaanseenAustralische literatuur (Debano&Letey,1969;
Bond, 1969).Alsoorzakenvoordewaterafstotingwordenonder
anderegenoemd:afbrandenvaneenvegetatie,ontwikkelingvan
bepaaldeschimmels,envegetatiesdiemateriaalproduceren
waaruitwaterafstotendestoffenwordengevormd.Debano(1981)
geefthiervaneenduidelijkoverzicht.Verschillendeonderzoekers(Tschapek,1984;DebanoenLetey,1969)schrijvendatbepaaldehumuszurenincombinatiemetanderebodemeigenschappen
waterafstotingveroorzaken.Aardensamenstellingvandeorganischestofzijndusbelangrijk.
Wehebbendewateropnamevanduinzandgrondenonderzochten
zijndaarbijvooralnagegaanmetwelkebodemkenmerkenhetwaterafstotendgedragvandeduinzandgronden samenhangt.Met
methoden,waarmeedebevochtigbaarheidkanwordengemetenis
eenkwantitatievebenaderingmogelijkenkunnenwedevolgende
vragenbeantwoorden:
-iserverbandtussenwaterafstoting enbodemvorming?
-kanmetbehulpvanbodemkenmerkenhetwaterafstotend gedrag
vandegrondwordenvoorspeld?
-kandematewaarineengrondwaterafstotend is,wordengeclassificeerd?
Voorallerleivraagstukken,zoalsdesamenhangtussenbodemen
vegetatie,enmodelmatigeberekeningen,zoalsdeberekening
vandevochtleverantie,ishetbelangrijkteweten inwelke
matedebovengronddoorregenwordtbevochtigd. Inditrapport
pogenwehetwaterafstotendegedragvanduinzandgrondenkwantitatieftebenaderen entekoppelen aanbodemkenmerkenen
bodemeenheden.
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MATERIAALEN METHODEN

2.1

Onderzochte gronden

Het onderzochte gebied tussen Noordwijk en Zandvoort bestaat
uit kalkhoudende enkalkloze zandgronden. Als dehtimushoudende
bovengrond dikker isdan 15cm endonker gekleurd, spreken we
van eerdgronden. Isdehumushoudende bovengrond dunner dan
15cm, dan hebben we temaken met vaaggronden (De Bakker en
Schelling, 1966).
Demeeste eerdgronden inhet onderzochte gebied behoren tot de
subgroep beekeerdgronden (DeBakker en Schelling, 1966). Ze
hebben een humushoudende bovengrond van 15 tot 50 cm dikte. In
het profiel komen binnen 35 cm diepte roestvlekken voor. Een
klein gedeelte heeft een bovengrond van ^n tot 70cmdikte,de
zogenaamde enkeerdgronden. Alle eerdgronden zijn totmeer dan
100 cmdiepte ontkalkt.We vinden ze voornamelijk indegrotere strandvlakten opplaatsen waar de grond als grasland, bouwland of tuinland ingebruik isgeweest.
Inhet gebied komen drie soorten vaaggronden voor, namelijk
vlakvaaggronden, duinvaaggronden en vorstvaaggronden. Vlakvaaggronden zijn onder natte omstandigheden ontstaan. Zehebben daardoor roestvlekken binnen 50 cm diepte, terwijl ijzerhuidjes op de zandkorrels ontbreken. De dunne Al-horizontbevat veel organische stof.De ontkalkingsdiepte iswisselend.
De vlakvaaggronden liggen inde duinvalleien.
De duinen zelf bestaan uit duinvaag- en vorstvaaggronden.
Duinvaaggronden hebben wel ijzerhuidjes op de zandkorrels,wat
op eendroge ontstaanswijze duidt. De outkaIkingsdiepte varieert van 0tot 60 cm. Vorstvaaggronden zijn eveneens onder
droge omstandigheden ontstaan enhebben bovendien eenbruine
laagonder deAh-horizont. Zezijn tot ongeveer 150cm diepte
ontkalkt.
Figuur 1geeft een schematisch overzicht van devier belangrijkste bodemeenheden.

2.2

Monstername en veldwerk

Er zijn twee series monsters genomen. Do oorste serie, inde
herfst van 1983 genomen,was bedoeld nis oriëntatie op desamenhang tussen bodemeenheden met verschillen in bodemvorming
en demate van waterafstoting. We namen demonsters vanbeschreven profielen diewe uit dekarteringspraktijk kenden.
In totaal werden 73monsters van IAprofinlon onderzocht.
De tweede seriemonsters, inhet voorjaar van 198&genomen,
had ten doel de twee invloedfactoren forganische stof en pH)
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e < 90°

e > 90°

Fig. 2 De contacthoek van een waterdruppel
bij een weinig waterafstotende grond (a) en
bij een sterk waterafstotende grond (b)

tevergelijkenmetdematevanwaterafstoting.Deorganische
stofiseraanwezig inallerleistadiavanvertering.Deindrukbestaatdatdehoeveelheidvers,weinigomgezetorganisch
materiaalrelatiefgrootis.
Naardeherkomstvandeorganischestofenderelatietussen
organischestofenvegetatieisgeenonderzoekverricht.Wel
isbijdebemonstering rekeninggehoudenmetdevoorkomende
vegetatieenzijndegenomenmonsterszogoedmogelijkverspreidoverdevoormaligegraslanden,duinbouwlanden endennenbossen,valleien,duinen,etcetera. Intotaalwerden39
monstersop39plekkengenomen.
Uitderesultatenvandeeersteseriemonsterswistenwe,dat
hetwaterafstotendgedragvanduinzandgrondenvooralinhet
bovenstedeelvandeAh-horizontopvallend is.Wenamendan
ookdetweedeseriemonstersuitdebovenste5à8cmvande
Ah-horizont.
Hetpatroonvanbevochtigingvanzeermoeilijkbevochtigbare
duinzandgrondenonderzochtenwedooroptweeplaatsenmeteen
vlak liggendmaaivelddevochttoestand tekarterendoormiddel
vanboringen,waarbijdevochttoestandvandebovengrondwerd
geschat.Vlakkenmetongeveerdezelfdevochttoestandwerden
gekarteerd.Onderscheidwerddaarbijgemaakt in:droog,iets
vochtigenvochtig.Dekarteringvondplaats indeherfstvan
1984.Tevenswerdenmonstersgenomen,waarvandepH,hetorganische-stofgehalte enhetwatergehaltezijnbepaald.

2.3

Metingenvandewateropname

Rietveld (1978)beschrijftverschillendemethodenomhetwaterafstotendegedragvandegrondtemeten.Inprincipegaat
hetomhetmetenvandezogenaamdecontacthoekvaneenwaterdruppelmethetoppervlak (fig.2).Dijoenweinigofniet
waterafstotendegrond isdecontacthoek kleinennadert0°;
bijeensterkwaterafstotende grond isdecontacthoekgrooten
nadert 180°.Hetdirectmetenvandecontacthoekvaneenwaterdruppelmetdegrond isergmoeilijk.Daaromwordenvaak
anderemethodengebruikt.
Eénvandezemethoden isdewaterdruppeltest.Hierbijwordtde
tijdgemetendieeenwaterdruppel nodigheeftomindegrond
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tedringen.Demethodeisinhetv e M bruikbaaromwaterafstotendezandgrondenteonderscheidenvangoedbevochtigbare.
Wehebbendezemethodetoegepastbijdetweedeseriemonsters.
Eenbezwaar is,datergeeneensluidendeclassificatiebestaat
voordematevanwaterafstotingmetbehulpvandegemetenindringingstijd.Richardson (1984)steltdateenindringingstijd
vanmeerdan5s.opwaterafstotingduidt.Wijhebbenindit
onderzoekdezelfdenormaangehouden.
Wegebruikenvoorbeideseriesmonstersookeenmethodewaarbijwordtgemetenhoesneldegrondvocht opneemtdoormiddel
vancapillaireopstijging.Eenluchtdrooggrondmonsterwordt
ineenstalenringvan5cmhoogteen100cm3 inhoudgebracht
engeplaatstopeenzandbak.Aanonderzijdevanderingwordt
eenwaterdoorlatenddoekjegeklemdomuitvallenvanhetmonstertegentegaan.Deonderzijdevanderingstaatjuistin
hetwater.Bijgoedbevochtigbarezandgronden isnaééntot
tweeuurcapillairewateraanvoerdedrukhoogteinhetmonster
ongeveer -2cmenontstaaterevenwicht.Bijwaterafstotende
grondenduurthetveel langer,somsdagen,voordatditevenwichtisbereikt.Wemetenhetwatergeholte inhetmonsterna
1,2,3,4,8,24en30uurcontactmetwateropdezandbak.
Weverkrijgendaarmeeeenkwantitatievemaatvoordematevan
waterafstotingdoordatereengoedesamenhangbestaattussen
deopgenomenhoeveelheidwaterendetijd (fig.3).Weproberenmetdezemethodedewaterafstotendewerkingvandegrond
temeten.
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RESULTATEN

3.1

Oriëntatieopdesamenhangtussenbodemvormingen
waterafstoting

Hetonderzoekvandeeersteseriemonstershadvooraltotdoel
eenindrukvandeinvloedvandebodemvormingopdematevan
waterafstotingteverkrijgen.Deresultatenvanhetonderzoek
zijnweergegeven intabel1enfiguur4.
Tabel 1geeftperbodemeenheid deopgenomenhoeveelheidwater
naeenuurcontactmetwateropeenzandbak.
Alsdebovengrondvanduinvaaggronden nietgeheel isontkalkt,
neemtdegrondnaéénuurcontactmetwateraleenbehoorlijke
hoeveelheidwaterop.Daarentegen isindeontkalkteAh-horizontvanduinvaaggrondendevochtopnamegering.DevaakaanwezigeAC-horizontechterisnaeenuurcontactmetwateral
goedbevochtigd,ensomsalbijnageheel verzadigd.
Bijdeeerdgronden isditniethetgeval.Dewateropname inde
Ahl-horizontisnagenoeggelijkaandiebijdeduinvaaggronden,maardeAh2-horizontneemtveelminderwateropdande
AC-horizontbijdeduinvaaggronden.
BijontkalktemonstersuitdeAh-horlzont (fig.4a)isde
wateropnamenaéénuurcontactopeenzandbaknietafhankelijk
vanhetorganische-stofgehalte.Bijkalklozemonstersuitde
Ah2-horizont (eerdgronden)ofdeAC-horizontvanduinvaaggronden(fig.4b)lijktenigesamenhangtebestaantussendehoeveelheidopgenomenwaterenhetorganische-stofgehalte.
Bijdekalkrijkemonsters (fig.4c)isdewateropname inde
AC-horizontuitstekend,indeAh-horizont,matig,mogelijkals
gevolgvanverschillen inorganische-stofgehalteofverteringsgraadvandeorganischestof.
Opmerkelijk isdatdedieperehumushoudendelagen(Ah2-enAChorizonten)minderwaterafstotend zijndandebovengrond
(tabel1,vergelijking fig.4aen4b). Mogelijk isvooralverseorganischestof,dieindetoplaaghetmeestvoorkomtverantwoordelijkvoordemoeilijkebevochtiging.
Debano (1981),Bond (1964),Bond&Harris (1964)enSavage
(1969)wijzenopbijvoorbeeld schimmelsdieverseorganische
stofnodighebbenenhieruitbepaaldestoffenmetwaterafstotendewerkingkunnenproduceren.
Tschapek (1984)concludeertdatorganische stofdebelangrijkstebodemfactor is,diehetalofnietwaterafstotendzijnvan
eengrondbeïnvloedt.
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opgenomen water in %
van totaal opneembare hoeveelheid
100

opgenomen water in %
van totaal opneembare hoeveelheid
100i

90 H

90

80

80
a

0-ca. 10c m kalkloos

b

70

70

60

60

50

50
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40

30-

30-
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20-

10-
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6
7
8
9
% organische stof

6
7
8
9
% organische stof

Fig. 4 Samenhang lussen opgenomen water en organische-stofgehalte
na één uur contact met water

Tabel 1Opgenomen hoeveelheid water pergrondmonster (in '/.vandetotaalopneembare hoeveelheid bijeendrukhoogte van -Zcm)insamenhangmet
bodemeenheid enontkalkingsdiepte naeenuurcontactmetwater opeen
zandbak
Bodemeenheid

Ontkalkingsdiepte

Ah-horizontof

(cm)

Ahl-horizont

Duinvaaggronden

Vorstvaaggronden

Eerdgronden

!)

21
48
8
6
8
7

46*)
54*)

>
>
>

100
100
100

17
11
7

51')
90 3 )

>
>
>
>

100
100
100
100

<*
8

2021

*)geen Ah2-ofAC-horizont aanwezig
) Ah2-horizont
*)AC-horizont

2

AhZ-horizontof
AC-horizont

0
0
7
15
20
ZÎ
ÎÏ

<"•

10-30 cm kalkloos

»)
100 3 )
100*)

M

')
Î1 2 )

e

')

6

1)
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3.2

Deinvloedvanhetorganische-stofgehalteendepHop
dematevanwaterafstoting

Weproberendematevanwaterafstoting tekwantificerenmet
behulpvanhetorganische-stofgehalte endepH.DeWDPT-test
leverdewatditbetreftresultatenop.Bijslechts3vande39
monsterswerddeopgebrachtedruppelbinnen5s.opgenomen;
bijdeoverigemonstersduurdehetmeerdan60s.Volgensde
classificatievanRichardson (1984)wijstditopsterkwaterafstotendeeigenschappen.
Infiguur5isweergegevenhetdoordemonstersopgenomen
waternaeenuurcontactmetwateropeenzandbak (uitgedrukt
alspercentagevandetotaleopneembarehoeveelheidwater),in
relatiemethetorganische-stofgehalte.
BijmonstersmetpH<4,5 iserweinigofgeensamenhangmet
hetorganisch-stofgehalte,bijmonstersmeteenpH>4,5 iser
welenigesamenhangmethetorganische-stofgehalte.

opgenomen water in %
van totaal opneembare hoeveelheid
110-

100-

90-

80monsters met
o pH>4,5
• pH<45

70-

60-

50-

40-

30-

20tJ

V,

10-

1
2

1

I

1

1

1

I

1

1

4

6

8

10

12

14

16

18

1

1

20
22
% organische stof

Fig. 5 Opgenomen hoeveelheid water na één uur in samenhang met het
organische-stofgehalte en de pH (allen monsters uit de toplaag 2
tot 10 cm)

20

De grenswaarde 4,5 van depH (KCl) isgekozen uit praktische
overwegingen enwordt vaak gebruikt om erg zure gronden te
scheiden vanminder zure (Haans, 1979).
Tabel 2geeft getalsmatige informatie over debetekenis van de
twee groepen met verschillendepH. De opgenomen hoeveelheid
water isvoor beide groepen significant:verschillend.
Tabel 2Gemiddelde hoeveelheid opgenomen water Iin '/.van de totaal opneembare
hoeveelheid)en het 95/ï-betrouwbaarheidsinterval (b.i.)in samenhang
metde pH(KCl)na 1,(en 24uur contact met water op een zandbak
(betrouwbaarheidsinterval isafgerond weergegeven)
pfMKC1)

> 4 :.5
< 4 ;,5

3.3

Aantal
monsters

1Î
16

Na1

uur

Na6

uur

Na 24

uur

gem.

b.i

gem.

b.i.

gem.

b.i.

['/.)

m

(X)

f/.)

<>C)

(XI

17
7

(12--22)
(5-9)

42
22

I?'.--50)

66
Î7

(58--74)
(28--46)

(14- SO)

Classificatie en ruimtelijke weergave vanwaterafstotende duinzandgronden

Er bestaat een zeer betrouwbare samenhang tussen de opgenomen
hoeveelheid water en de tijd die daarvoor nodig is.Figuur 3
geeft als voorbeeld enkele veel voorkomende regressielijnen,
waarbijw (=opgenomen hoeveelheid water)gelijk is aan a+b
logt (t in uren). Via deze regress.i'evergelijkingen ishetmogelijk om voor alleonderzochte monsters Ho tijd uit terekenen die nodig isvoor de opname van een bepaalde hoeveelheid
water.
We kozen als kenmerkende hoeveelheid de helft van de totaal
opneembare hoeveelheid. In figuur 6 isde tijd dienodig isom
dehelft van het totaal opneembare water op tenemen in
klassen weergegeven. Perklasse zijn de pH enhet
organische-stofgehalte van de monsters weergegeven.
De eerste klasse (I), bestaat uit niet ofweinig waterafstotende duinzandgronden met zeer weinig organische stof en een
hoge pH.De drie andere klassen (II t/m IV)omvatten dewaterafstotende duinzandgronden. Klasse 11 bevat deduinzandgronden
die problemen hebben met de bevochtiging enwe zouden deze
klasse matig gevoelig voorwaterafstoting willen noemen. DepH
isnog hoog,maar het organische-stofgehalte ishoger dan bij
klasse I.De tweede laatste klassen, die we aanduiden met
sterk (III)en zeer sterk (IV)gevoelig voor waterafstoting
vertonen qua organische-stofgehalte nauwelijks nog verschil
met klasse II.Wel isbij dezewaterafstotende duinzandgronden
de pH laag,vooral bijklasse IV. Bijklnsse IIIvarieert de
pHmeestal tussen 3,6 en 6,2; bijklasse IV isde pH vrijwel
altijd lager dan of gelijk aan 3,6.

21
pH(KCI)
8-

7-

6-

<>
1
<1uur(l)

r=^

1
1-10 uur (II)

1

1

1 0 - 1 0 0 uur (III) > 100 uur (IV)

l

I

l

10-

12-

^ 1 4 -J

•

% org. stof

••

it i!

Fig.6Tijdnodigvoordeopnamevandehelftvanhettotaal
opneembarewaterinrelatiemetpHenorganischestofgehalte(
ismediaan)

Demeeste duinzandgronden hebben dus organische stofmetwaterafstotende eigenschappen. Er is een zekere samenhang met de
bodemeenheden, voor zover ze zijn ingedeeld op grond vanbodemvormende processen. Klasse Ibestaat uit niet-ontkalkte
duinvaaggronden met relatief weinig organische stof (bijvoorbeeld de zeereep). Ook in klasse IIkomen duinvaaggronden
voor,maar met meer organische stof Indo Ah-horizont en vaak
met enige ontkalking. Klasse III bestaat uit duinvalleien met
iets ontkalkte vlakvaaggronden enuit matlgontkalkte duinvaaggronden. Verder behoren tot deze klasso dellen van de
strandvlakten waar door afgraving of Hiopo grondbewerking weinig organische stof indebovengrond voorkomt. Klasse IVbestaat uit diep ontkalkte vorstvaaggr-ondon on diep ontkalkte
eerdgronden van de strandvlakten. Met behulp van de bodemkaart
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(Vos,1984)hebbenwegetrachtbovengeschetste samenhangtussenbodemenwaterafstotend gedragruimtelijkweertegeven
(fig.7).

LEGENDA
Gevoeligheid voor w a t e r a f s t o t i n g

Klassen

Gronden

weinig

I

dulnvaaggronden, geheel kalkrijk

matig tot zeer sterk

II t / m IV

ontkalkte duinvaaggronden en
vlakvaaggronden, meestal kalkrijk
tussen 10 à 5 0 cm - mv.

sterk tot zeer sterk

III en IV

vorstvaaggronden, beekeerdgronden
en vlakvaaggronden, ontkalkt tot
4 0 à 150 c m - mv.

Fig. 7 Ruimtelijke weergave van de mate van waterafstoting van
duinzandgronden in het duingebied tussen Noordwijk en
Zandvoort
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3.4

Patroon van bevochtiging

Uit deopname van debodemgesteldheid van de strandvlakten,
dievoor een deel zeer sterkwaterafstotend zijn (figuur7 ) ,
isbekend dat daar opkorte afstand grote verschillen in
vochtgehalte bestaan.Vooral indeherfst en ookwel inde
winter kan ditworden waargenomen. Vlak naast (stof)droge
grond komt dan vochtige grond voor.
We karteerden op 17december 1985 van twee plekken met eengeringe oppervlakte het patroon van herbevochtiging (figuur8 ) .
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DISCUSSIE EN SLOTOPMERKINGEN

Kennis overwaterafstotende duinzandgronden isvan betekenis
voor onder andere het bodo.mgebruik,hot behper van de grond,
ontwatering enwateraanvoer.
Inhet onderzochte duinzandgebied liggen nok delen die vroeger
als grasland ofbouwland werden gebruikt.Dewateropname van
deze voormalige cultuurgronden wijkt niet afvan de duinzandgronden die niet voor agrarische doele-inden zijn gebruikt. De
resultaten van dit onderzoek zijn dan ook wel toepasbaar in
andere holocene zandgebieden. Het onderzoek naar dewaterafstoting van duinzandgronden bijOuddorp op Goeree-Overflakkee,
ingebruik voor tuinbouw (Dekker, et al., 1986), versterkt ons
indiemening.
De trage herbevochtiging van een droge bovengrond heeft directebetekenis voor de groei van planten, vooral als debewortelingsdiepte gering is;ook de kieming van zadenkan wordenbelemmerd.
Invlakke ofnagenoeg vlakke holocene zandgebieden wordtwater, alshet moeilijk indebovengrond wordt opgenomen,via
preferente banen afgevoerd naar deondergrond. Dergelijke
zandgronden gedragen zich duswat dewaterstroming indeonverzadigde zone betreft als kleigronden. Problemen kunnen ontstaan alshet regenwater door bijvoorbeeld verdichting inde
bovengrond depreferente banen moeilijk of niet kan bereiken.
Het gevolg isdan vaak piasvorming of zijdelingsewaterafvoer.
Induinzandgebieden kan dewaterafstotende werking van deoppervlaktelaag stuiven of erosie bevorderen. In enkeleduingebieden isdit uitvoerig onderzocht (Rutin, 1983;Jungerius en
Van der Meulen, 1988).
Er zijn vele modellen waarmee devocht1everantie aan een gewas
of aan een vegetatie kanworden gesimuleerd. Daarbij gaat men
ervan uit dat deneerslag regelmatig door de grond wordt opgenomen. Voor holocene zandgronden met een waterafstotende
bovengrond, alofniet in gebruik voor agrarische doeleinden,
zullen indeze simulatiemodellen correcties moeten worden aangebracht voor:
- geringere effectieve wateropname inde bovengrond;
-weerstand voor capillaire opstijging vanwater.
Voor modellen worden vaak vertaalfuncties gebruikt waarbij de
drukhoogte van het bodemvooht een belangrijke plaats inneemt.
De betekenis van gemeten waarden van de drukhoogte inbovengronden vanwaterafstotende holocene zandgronden indiscutabel, vooral alshet patroon van uitdroging o n herbevochtiging
grillig is.
De organische stof is in combinatie met andere bodemkenmerken,
zoals depH,debelangrijkste drager van het waterafstotend
gedrag van de grond. Verder onderzoek naar de betekenis van de
organische stof,vooral met betrekking tot herkomst, aard en
kwaliteit iswenselijk.
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Ook inhet duingebied tennoorden van het Noordzeekanaal is
het verschijnsel vanwaterafstotende duinzandgronden tijdens
het veldbodemkundig onderzoek voor de Bodemkaart vanNederland, schaal 1 :50 000veelvuldig vastgesteld.
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CONCLUSIES

Uithetonderzoekblijktdatdemeestedninzandgrondeninmeer
ofminderematehydrofoob,datwilzeggen indrogetoestand
waterafstotend zijnenhetregenwaterdanmoeilijkeninonregelmatigepatronenopnemen.Nietwaterafstotendeduinzandgrondenbestaanuitkalkrijkduinzandmetzeerweinigorganischestofindebovengrond;zekomenvoornamelijkvoorinde
zeereep.Zodrahetorganische-stofgehaltehogerwordtdanca.
0,8%,wordtdebovengrondwaterafstotend.
Erisdevolgenderangorde ingevoeligheid vanbodemeenheden
voorwaterafstoting,vanongevoeligtotzeersterkgevoelig:
-kalkhoudendeduinvaaggrondenmethogepHenweinigorganischestofindeAh-horizont;
-kalkhoudendeduinvaaggrondenmetontkalkteAh-horizont;
-vlakvaaggrondenmetontkalkteAl(duinvalleien);
-diepontkalktevlakvaaggronden;
-diepontkalkteduinvaaggrondenenvorstvaaggronden;
-eerdgronden (instrandvlakten).
Dematevanwaterafstotingkanwordengeclassificeerdmetbehulpvanderelatiediebestaattussenopgenomenhoeveelheid
waterendetijddiedaarvoornodig is,zolangercontactbestaattussenwaterenduinzand.Degevoeligheidvaneengrond
voorwaterafstotingwordt invierklassengegeven,namelijk
vanweinigtotzeersterkgevoelig.Dezezijn:<1uur,1-10
uur,10-100uuren>100uur.Metbehulpvandebodemkaart
(schaal 1:25000)kunnendezeklassen ruimtelijkworden
uitgebeeld.
Hoeweloverdedirecteoorzaakvanwaterafstotinginhetduinzandgebiednietsmetzekerheidkanwordenvermeld istochwel
duidelijkdathettemakenheeftmetorganischestofendat
hetvooraloptreedt indebovenste laagvandegrond.Deinde
literatuurvaakgenoemdeoorzakenzoalsschimmelwerkingen
produktievanhumuszurenbijdeomzettingvanverseorganische
stofkunnenookhiervaninvloedzijn,vooral omdatblijktdat
ookeenlagepHindirecteenfactorvanbetekenisis.
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WOORDENLIJST
Rapportenkaartenbevattentermendiewellichtenigetoelichting
behoeven.Indezelijst,dieeenalfabetischevolgordeheeft,
wordendegebruikte termenverklaardofgedefinieerd.Omdatde
meesteverklaringenofdefinitiesberustenopDeBakkerenSchelling (1966),zijntussen ()denummersvandebladzijdenvermeld
waaropingenoemdepublikatieveelal dieperopdebetekenisvan
eentermwordtingegaan.
afwatering:afvoervanwaterdooreenstelselvanopenwaterlopen
naareenlozingspuntvanhetafwateringsgebied.
Al-horizont:bovengrondvanmineraalofmoerigmateriaal,aanhet
oppervlakontstaan,relatiefdonkergekleurd;deorganischestof
isgeheelofgedeeltelijkbiologisch omgezet.Zieook:dikke,matigdikkeendunneAl-horizont(62).
A2-horizont:uitspoelingshorizont;mineralehorizontdielichter
vankleurenmeestalooklagerinlutum-ofhumusgehalteisdan
deboven-en/ofonderliggendehorizont.Verarmddoorverticale
(somslaterale)uitspoeling(62).
...an-horizont:horizontdieuitvanelderstoegevoerdmateriaal
bestaat.Zoduidt"Aan"opdeinvloedvandeplaggenbemestingin
bijv.deenkeerdgrondenenopdeinvloedvanhetopbaggereninde
tuineerdgronden (an=anthropos)(63).
banden-B:serieoranjebruine totgeelbruine,massievebandenmet
ingespoeld ijzerenlutum,waarvandebovenstebinnen120cm
diepteligten5-15 cmdikis.Debandenbevattentenminste3%
lutum (oflutum+ijzer)meerdanhettussenliggendeC-materiaal
(75).
bewortelbare diepte:bodemkundigemaatvoordedieptewaaropde
plantewortelskunnendoordringenindegrond.Limiterendzijn:de
pH,aëratieendeindringingsweerstand (VanSoesbergen 1986).
bewortelingsdiepte:dieptewaaropeenéén-oftweejaars,volgroeidgewasnogjuistvoldoendewortelsineen10%droogjaar
kanlatendoordringenomhetaanwezigevochtaandegrondteonttrekken.Ookwel"effectievebewortelingsdiepte"genoemd(Van
Soesbergen 1986).
B-horizont:inspoelingshorizont;eenhorizontwaaraandoorinspoelinguiteenhoger liggendehorizont stoffen (humus,humus+
sesquioxyden,lutumoflutum+sesquioxyden)zijntoegevoegd(62,
72-77).
BI-horizont:geleidelijke overgangvaneenA2-naareenB2-horizont.Ontbreekt indemeestepodzolgronden enistyperendvoorde
meestebrikgronden(63).
B2-horizont:deelvaneenB-horizont dathetsterkstontwikkeld
is(62).
B2h-horizont:bovenstedeelvaneenB2-horizont,datzeersterk
methumusverrijkt is(64).
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B3-horizont:geleidelijke overgang van een B2-naar een C-horizont(63).
BC-horizont: zeer geleidelijke overgang van eenB2-naar eenChorizont; typerend voor vele hydropodzolgronden(63).
...b-horizont:horizont die na debodemvorming met een andere afzetting ofmet een opgebrachte laag (bijv.Aan)bedekt is geraakt
(b=begraven)(64).
bodemprofiel (kortweg profiel):verticale doorsnede van de bodem,
die de opeenvolging van dehorizonten laat zien; in de praktijk
van de Stichting voor Bodemkarteringmeestal tot 120,150en in
boswachterijen tot 180cmbeneden maaiveld.
bodemprofielmonster:monster van eenbodemprofiel dat inhet veld
met een grondboor uit debodem wordt genomen en terplekke veldbodemkundig onderzocht.
bodemvorming: verandering vanmoedermateriaal onder invloed van
uitwendige factoren,waarbij horizonten ontstaan.
bovengrond:bovenste horizont vanhet bodemprofiel,die meestal
een relatief hoog gehalte aan organische stofbevat.Komt bodemkundig inhet algemeen overeen met deAl-horizont, landbouwkundig
met debouwvoor.
briklaag: textuur-B die:
- tenminste 15cmdik is;
- inhet zwaarste gedeelte (deB2t)ten minste 10%lutumbevat;
- inspoelingshuidjes van lutum (en ijzer)opdemeeste wanden
van de structuurelementen envan de poriën heeft(76).
bruine minerale eerdlaag: minerale eerdlaag waarin binnen 25
cm diepte een laagvan ten minste 10cm dikte,begint die bruin
is(68).
C-horizont: minerale ofmoerige horizont dieweinig ofniet is
veranderd door bodemvorming. Doorgaans zijn de bovenliggende
horizonten uit soortgelijk materiaal ontstaan(63).
Cl-horizont: deel van deC-horizont dat weinig veranderd is,
zoals ontkalkte zavel enmatig verteerd vpen(63).
C2-horizont: deel van deC-horizont dat:onveranderd is(63).
CG-horizont: geleidelijke overgang van non C- naar een G-horizont.
D-horizont: minerale ofmoerige horizont dieweinig of niet
veranderd isdoor bodemvorming enwaarbij dobovenliggendehorizonten uit ander materiaal zijn ontstaan(63).
DG-horizont: D-horizont die tevens aan do oisen voor een
G-horizont voldoet(63).
dikke Al-horizont: niet vergraven A1-horizont die dikker is
dan 50 cm(67).
doorlatendheid: (maat voor)het vermogen van de grond om water
door te laten. Indeverzadigde door1atondheid (K)worden lan-
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delijkvier gradaties onderscheiden (z.ievolgende tabel;ontleend aanhet Cultuurtechnisch Vademecum).
Gradatie in verzadigde doorlatendheid
Code

Naam

1

slecht doorlatend

2
3
4

matig doorlatend
vrij goed doorlatend
goed doorlatend

K (m/dag)
< 0,05
0,05-0,40
0,40-1,00
> 1,00

droog jaar, 10%:een jaarmet een neerslagtekort inhet groeiseizoen dat gemiddeld één keer inde tien jaar voorkomt ofoverschredenwordt.
duidelijke humuspodzol-B-horizont:duidelijke podzol-B-horizont,
waarinbeneden 20 cm diepte eenB2h voorkomt, ofwaarvan debovenste 5-10 cm (ofmeer)amorfe humusbevat,die als disperse
humus isverplaatst (74,75).
duidelijke moderpodzol-B-horizont:duidelijke podzol-B-horizont,
waarin beneden 20cm diepte geen B2h voorkomt;de humus wordt in
niet-amorfevorm aangetroffen, enwelmeestendeels alsmoder;
deze horizont bevat steeds duidelijk ijzer,dat alshuidjes omde
zandkorrels voorkomt of samen met fijne minerale delen tussen de
zandkorrels ligt (74,75).
duidelijke podzol-B-horizont:horizont met eenpodzol-B die
krachtig ontwikkeld is,d.w.z.dat:
- eenbijna zwarte laagvoorkomt van tenminste 3cm dikte (B2h),
of:
- deB2voldoende kleurcontrast heeft met de C-horizont.
Naarmate deB2 dikker is,mag het kleurcontrast minder zijn,
of:
- een duidelijk teherkennen B-horizont tot dieper dan 120cm
doorgaat,of:
- eenvergraven grond brokken B-materiaal bevat waarvan de kleur
goed contrasteert met die van de C-horizont (73,74).
dunne Al-horizont:niet-vergraven Al-horizont die dunner isdan
30 cm,of eenvergraven bovengrond ongeacht de dikte(67).
eerdgronden:minerale gronden met eenminerale eerdlaag.
Als deAl-horizont dunner is dan 50 cm,mag er geen duidelijke
podzol-B-horizont voorkomen.Als deAl-horizont dunner is dan 80
cm,mag er geenbriklaag voorkomen.
eolisch: door dewind gevormd, afgezet.
fluctuatie: zie grondwaterstandsfluctuatie.
fluviatiel: door beek- of rivierwater afgezet.
gerichte waarneming: in tijdig in gereedheid gebrachte en over
het gebied verspreid liggende boorgaten wordt de grondwaterstand
gemeten ophet moment dat in één ofmeer van de geselecteerde
meetpunten de grondwaterstand deGHG ofOLG bereikt (Van der
Sluijs 1982).
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GHG (gemiddeldhoogstewintergrondwaterstand):hetgemiddeldevan
deHG3overongeveerachtjaar.Komtovereenmetdewaardevoor
degrondwaterstand,afgelezenbijdetopvandegemiddeldegrondwaterstandscurve.
G-horizont:mineraleofmoerigehorizontdiegeheelofvrijwel
geheelis"gereduceerd"ennaoxidatieaanzienlijkvankleurverandert.MoetookaandeeisenvooreenC-horizontvoldoen(63).
...g-horizont:horizontmetroestvlekken (g=gley)(64).
gleyverschijnselen:zie:hydromorfeverschijnselen.
GLG (gemiddeldlaagstezomergrondwaterstand):hetgemiddeldevan
deLG3overongeveerachtjaar.Komtovereenmetdewaardevoor
degrondwaterstand,afgelezenbijhetdalvandegemiddelde
grondwaterstandscurve.
grind,grindfractie:mineraledelengroterdan2000ym(54).
grondwater:waterdatzichbenedendegrondwaterspiegelbevindt
enalleholtenenporiënindegrondvult.
grondwaterspiegel (=freatischvlak):denkbeeldigvlakwaaropde
drukinhetgrondwatergelijkisaandeatmosferische,enwaarbenedendedrukinhetgrondwaterneerwaartstoeneemt.De"bovenkant"vanhetgrondwater.
grondwaterstand (=freatischniveau):dieptewaaropzichde
grondwaterspiegelbevindt,uitgedrukt inmofcmbenedenmaaiveld
(ofeenandervergelijkingsvlak,bijv.NAP).
grondwaterstandscurve:grafischevoorstellingvangrondwaterstandendieopgeregelde tijdenopeenbepaaldpuntzijngemeten.
grondwaterstandsfluctuatie:hetstijgenendalenvandegrondwaterstand.Somsinkwantitatievezingebruikt:hetverschiltussen
GLGenGHG.
grondwaterstandsverloop:veranderingvandegrondwaterstand inde
tijd.
grondwatertrap (Gt):klassegedefinieerddooreenzekerGHGen/ofGLG-traject.
grondwaterverschijnselen:zie:hydromorfeverschijnselen.
GVG (gemiddeldevoorjaarsgrondwaterstand):langjariggemiddelde
vandegrondwaterstandop1april.
gyttja:bagger,ontstaanuitrestenvanorganismendielevenin
voedselrijkwater (diatomeeën).
HG3:hetgemiddeldevandehoogstedriegrondwaterstanden diein
eenwinterperiode (1oktober-1april)zijngemeten.Hierbijwordt
uitgegaanvanmetingenopofomstreeksde14een28evanelke
maandingeperforeerdebuizenvan2-3mlengte.
hoog,middelhoog,laagenzeerlaag (gelegen):indebodemkunde
hebbendezeaanduidingenbetrekkingopdpliggingvanhetmaaiveldtenopzichtevanhetgrondwater.
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horizont:laagindegrondmetkenmerken eneigenschappendie
verschillenvandeerbovenen/oferonder liggendelagen;inhet
algemeenligteenhorizontminofmeerevenwijdigaanhetmaaiveld.
humus,-gehalte,-klasse:kortheidshalve krijgthetwoordhumus
vaakdevoorkeur,terwijlorganische stof (eenruimerbegrip)
wordtbedoeld.Zieook:organische stofenorganische-stofklasse
(59).
hydromorfekenmerken:(1)Voordepodzolgronden:(a)eenmoerige
bovengrondof:(b)eenmoerige tussenlaagen/of:(c)geenijzerhuidjesopdezandkorrelsonmiddellijk onderdeB2.(2)Voorde
brikgronden:ineengrijzeA2enindeB2komenroestvlekkenen
mangaanconcretiesvoor.(3)Voordeeerdgrondenendevaaggronden:(a)eenG-horizontbinnen80cmdieptebeginnenden/of:(b)
eenniet-gerijpte ondergronden/of:(c)eenmoerigebovengrond
en/of:(d)eenmoerige laagbinnen80cmdieptebeginnend;(e)
bijzandgrondenmeteenAldunnerdan50cm:geenijzerhuidjesop
dezandkorrelsonderdeA-horizont;(f)bijkleigrondenmeteen
Aldunnerdan50cm:roest-ofreductievlekkenbeginnendbinnen
50cmdiepte(79).
hydromorfeverschijnselen:doorperiodiekeverzadigingvande
grondmetwaterveroorzaakteverschijnselen.Inhetprofielwaarneembaar indevormvanblekings-engleyverschijnselen,roesten"reductie"vlekkeneneentotaal"gereduceerde"zone.Inijzerhoudendegrondenmeestalgleyofgleyverschijnselengenoemd
(37-42).
hydropodzol-,-brik-,-eerd-,-vaaggronden:podzol-,brik-,
eerd-,vaaggronden,ontstaanbinnendeinvloedssfeervangrondwater,hetgeenwaarneembaar isdoordaterhydromorfeverschijnselenaanwezigzijn(32).
ijzerhuidjes:hetvoorkomenvanijzerhuidjesopdezandkorrels
onmiddellijkonderdeB2-horizont (bijpodzolgronden)ofbovenin
deC-horizont (bijeerd-envaaggronden)duidtopeenontstaanswijzevandezegrondenbuitendeinvloedssfeervangrondwater.
Hetontbrekenvanijzerhuidjesisbijdezegrondeneenhydromorf
kenmerk (37-41,79,105,148, 161).
kalkarm,-loos,-rijk:bijhetveldbodemkundigonderzoekwordt
hetkoolzure-kalkgehalte vangrondgeschataandematevanopbruisenmetverdundzoutzuur (10%HCl).Frzijndriekalkklassen:
1kalkloosmateriaal:geenopbruising;overeenkomendmetminder
danca.0,5%CaCO analytischbepaald,d.w.z.degeanalyseerde
hoeveelheidCO omgerekend inprocentenCaCO (opdegrond).
2kalkarmmateriaal:hoorbareopbruising;overeenkomendmetca.
0,5-1 a2%CaCO.
3kalkrijkmateriaal:zichtbareopbruisinq;overeenkomendmet
meerdanca.1a2%CaCO.
kalkverloop:hetverloopvanhetkalkgehalteinhetbodemprofiel.
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Indeling naar het kalkverloop (per vlak)
Kalkverloop-eenheid
Zeekleigronden
...A kalkrijke zeekleigronden
...Ckalkarme zeekleigronden

Kalkverloop

at aen b
b» ben cic

Rivierkleigronden
...Akalkhoudende rivierkleigronden a)bjaen b» a,ben c
...CkaIkloze rivierkleigronden

a> ben c(c

klei:mineraalmateriaaldattenminste8%lutumbevat.Zieook:
textuurklasse.
kleiarmemoerigeeerdlaag:eenmoerigeeerdlaagwaaringeenlutum
vanbetekenisvoorkomt(66).
kleidek:mineralebovengronddiemeerdan8%lutum-ofmeerdan
50%leemfractiebevat (ooknaeventueelploegentot20cm)endie
binnen40cmdiepte ligtopmoerigmateriaal,opeenpodzolgrond
ofopeenzandlaagdiedikkerisdan40cm(70).
kleigronden:mineralegronden (zondermoerigebovengrondofmoerigetussenlaag)waarvanhetmineraledeeltussen0en80cm
dieptevoormeerdandehelftvandedikteuitkleibestaat.IndieneendikkeAlvoorkomt,moetdezegemiddeldzwaarderzijndan
detextuurklasse zand(83).
kleiigemoerigeeerdlaag:eenmoerigeeerdlaagwaarinlutumvoorkomt (65).
LG3:hetgemiddeldevandelaagstedriegrondwaterstanden diein
eenzomerperiode (1april-1oktober)zijngemeten.Hierbijwordt
uitgegaanvanmetingenopofomstreeksde14een28evanelke
maandingeperforeerdebuizenvan2-3mlengte.
leem:1.mineraalmateriaaldattenminste50%leemfractiebevat;
2.kortweggebruiktvoorleemfractie.
leemfractie:mineraledelenkleinerdan50urn.Wordtindepraktijkvrijweluitsluitendgebezigdbijlutumarmmateriaal (53en
57).Zieook:textuurklasse.
licht(er):grondwordtlicht(er)genoemdals (naarmate)hetgehalteaansilt-enlutumfractie laagis(afneemt).
lutum:kortweggebruiktvoorlutumfractie.
lutumfractie:mineraledelenkleinerdan2urn(52).Zieook:textuurklasse.
matigdikkeAl-horizont:niet-vergraven Al-horizontdie30-50cm
dikis(67).
meerbodem:bruin,sterk totzeersterk Temiq,venigslik,gevormd
opdebodemvaneenplas.
mineraal:zie:mineraalmateriaal;zie:organische-stofklasse.
mineraalmateriaal:grondmeteenorganische-stofgehaltevanminderdan15%(bij0%lutum)tot30%(bij70%lutum).Zie:organische-stofklasse (58-62).
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minerale delen:het bij 105°C gedroogde, over de 2mm zeefgezeefde deelvan eenmonster na aftrek van de organische stofen
de koolzure kalk.Deze term is eigenlijk minder juist,want de
koolzure kalk,hoewelvaak van organische oorsprong,behoort tot
hetminerale deel van hetmonster(52).
minerale eerdlaag: (1)Al-horizontvan ten minste 15cmdikte,
die uit mineraal materiaal bestaat dat (a)humusrijk isof (b)
matig humusarm ofhumeus, maar dan tevens aanbepaalde kleureisen
voldoet. (2)dikke Al-horizont van mineraal materiaal.Voor "humusrijk", "matig humusarm" en "humeus" zie: organische-stofklasse
(66).
minerale gronden: gronden die tussen 0en 80 cm diepte voor meer
dan dehelft van de dikte uit mineraal materiaal bestaan.
mineralogisch arm, rijker:arm, rijker aan opgeloste stoffen,in
het bijzonder stoffen die uitbodemminera.len inoplossing gaan
(zoals Ca,Na,K, Cl,Fe).
moerig: zie:moerigmateriaal; zie: organische-stofklasse.
moerige bovengrond: bovengrond die moeriq is (ook na eventueel
ploegen tot 20 cm diepte)enbinnen 40 cm diepte op een minerale
ondergrond ligt.
moerige eerdlaag:moerige Al-horizont dikker dan 15cm (ofmoerige Ap, ongeacht de dikte)waarin devolumefractie plantenresten
met een herkenbare weefselopbouw ten hoogste 10-15%magbedragen.
Voor debetekenis van "moerig" zie: organische-stofklasse
(64-67).
moerige gronden:minerale grondenmet een moerige bovengrond of
moerige tussenlaag.
moerige tussenlaag: een laagmoerig materiaal die ondieper dan
40 cmbeneden maaiveld begint en 15-40 cm dik is.
moerigmateriaal:grond met een organische-stofgehalte van meer
dan 15%(bij 0% lutum)tot 30% (bij70% lutum). Zie:organischestofklasse (58-62).
M50 (eigenlijk M50-2000):mediaan van de zandfractie.Het getal
dat die korrelgrootte aangeeft waar boven enwaar beneden de
helft van demassa van de zandfractie ligt (58).Zie ook:textuurklasse.
niet-gerijpte ondergrond:bijna gerijpte laagbinnen 50 cm diepte
en/of half ofnogminder gerijpte laagbinnen 80 cm diepte,voorkomend onder een gerijpte bovengrond dikker dan 20 cm(82).
ondergrond: horizont(en) onder de bovenamnd.
ontwatering: afvoer van water uit een perceel,over en door de
grond en eventueel door greppels ofdrains.
organische stof:alhet levende en dode materiaal inde grond dat
van organische herkomst is.Hoofdzakelijk van plantaardige oorsprong envariërend van levend materiaal (wortels) totplanteresten in allerlei stadia van afbraak en omzetting. Het min ofmeer
volledig omgezette produkt ishumus.
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organische-stofklasse:berustopeenindelingnaardemassafractiesorganischestofenlutum,beideuitgedruktinprocentenvan
debij105°Cgedroogdeenoverde2mmzeefgezeefdegrond.De
volgende tabellengevenweerhoegrondennaarhetorganischestofgehaltewordeningedeeld.
Indeling van lutumarmegronden naar het organische-stofgehalte
Organische stof Naam
(Z)

Samenvattende naam

0 - 0,75
0,75- 1,5
1,5 - 2,5

uiterst humusarm zand humusarm mineraal
zeer humusarm zand
matig humusarm zand

2,5- 5
5
8

matig humeuszand
zeer humeus zand

15

humeus

humusrijk zand

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

venig zand
zandig veen
veen

moerig

Indeling van lutumrijke gronden naar het organische-stofgehalte
Organische stof
('/.
)

Naam

0- 2,5à 5 humusarme klei
2,5 à 5- 5
5 à 10- 8
à 16-15

Samenvattende
naam
mineraal

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

15 à 30-22,5 à45 venige klei
22,5à45-35 à 70 kleiig veen
35 à70-100
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:doordemensbewerktehorizont,zoalsdebouwvoor
ofAp (p=ploegen).Diepbewerktegronden leverenmeestaleen
mengingvanverschillendehorizontenop,aangeduidbijv.als(Al
+B+C)p(63).
podzol-B:B-horizont inmineralegronden,waarvanhetingespoelde
deelvrijweluitsluitenduitamorfehumus,ofuitamorfehumusen
sesquioxydenbestaat,ofuitsesquioxyden tezamenmetniet-amorfe
humus(72).
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podzolgronden:minerale grondenmet een duidelijke podzol-B-horizont en eenAl dunner dan 50cm (100).
"reductie"-vlekken: door de aanwezigheid van tweewaardig ijzer
neutraal grijs gekleurde, in "gereduceerde" toestand verkerende
vlekken.
rijping:proces waarbij na drooglegging uit eenweke,structuurloze, gereduceerde modder eenbegaanbare, gescheurde engeoxideerde cultuurgrond ontstaat.Hetproces heeft drie belangrijke
aspecten:een fysisch,een chemisch en eenbiologisch aspect.Het
meest inhet oog springende fysische aspect isdeblijvendevolumeverandering van de grond, die ontstaat door een irreversibel
vochtverlies (inklinking). Rijping treedt alleen opbij zwaardere
sedimenten (42).Devolgende tabel toont de indeling inrijpingsklassen naar de consistentie van hetmateriaal.
Rijpingsklassen alsafhankelijker)van de consistentie
Naam

Consistentie

geheel ongerijpt

zeer slap) loopt tussen de vingers door

bijna ongerijpt

slap)loopt bij knijpen zeer gemakkelijk

half gerijpt

tussen de vingers door
matig slapt loopt bij knijpen nog goed

bijna gerijpt

tussen de vingers door
matig stevig)ismet stevig knijpen nog

gerijpt

juist tussen de vingers door te krijgen
stevig)niet tussen de vingers door te
krijgen

rodoornig:met ijzer verrijkte lagen aan ofnabij het oppervlak
(Fe0 -gehalte 5-50%,meestal groter dan 10%).In gronden met een
rood- of okerbruine kleur.
roestvlekken: door de aanwezigheid van bepaalde ijzerverbindingen
bruin tot rood gekleurde vlekken.
siltfractie: "tussenfractie" tussen de lutum- en de zandfractie;
deminerale delen zijn groter dan 2en kleiner dan 50urn(52).
textuur:korrelgroottesamenstellingvan de grondsoorten; zie ook:
textuurklasse (52-59).
textuur-B:B-horizont inminerale gronden,waarin lutum of lutum
met sesquioxyden is ingespoeld(76).
textuurklasse:berust op een indeling van grondsoorten naar hun
korrelgroottesamenstelling inmassaprocenten van de minerale
delen.Niet-eolische en eolische afzettingen (zowel zand als
zwaarder materiaal)worden naar het lutum- of leemgehalte ingedeeld, en de zandfractie naar deM50 als indevolgende tabellen.
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Indeling niet-eolische afzettingen* naar het lutumgehalte
Lutum ('/.)

Naam

0 - 5

kleiarm zand

5 - 8

kleiig zand

Samenvattende naam
zand

lutumarm materiaal

8-12

zeer lichte
lichte
lutumrijk materiaal
zavel
zavel
(wordt in zijn
12 - 17,5 matig lichte
zavel geheel t.o.v."zand"
zavel
ook welmet "klei"
- - - - - - - - - - aangeduid)
17,5- 25
zware zavel
25 -35

lichte klei

55 -50

matig zware

50 -100

klei
zware

klei
zeer zware

klei

klei
* Zowel zand als zwaarder materiaal
Indeling eolische afzettingen* naar het leemgehalte
Leem ('/.
)
0-10

Naam

Samenvattende naam

leentarm 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
85 -100

zandige leem
siltige leem

leem

* Zowel zand als zwaarder materiaal
**Tevens minder dan 8X lutum
Indeling van de zandfractie naar de M50
H50 (pm) Naam

Samenvattende naam

50- 105
105- 150
150- 210

uiterst fijn zand
zeer fijn zand
matig fijn zand

fijn zand

210- 420

matig grof zand

grof zand

420-2000

zeer grof zand

...t-horizont:zwakketextuur-B-horizont ofbriklaag (tvanhet
Duitse:Ton)(64).
totaal"gereduceerde"zone:zie:G-horizont.
vaaggronden:mineralegrondenzonderduidelijkepodzol-B-horizont,zonderbriklaagenzondermineraleeerdlaag.
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veengronden:grondendietussen0en80cmbenedenmaaiveldvoor
meerdandehelftvandedikteuitmoerigmateriaalbestaan.
vergravengronden:grondenwaarineenvergraven laagvoorkomt,
dietussen0en40cmdieptebegint,totgroteredieptedan40cm
doorlooptendikkerisdan20cm (76-80).
waterstand:zie:grondwaterstand.
zand:mineraalmateriaaldatminderdan8%lutumfractieenminder
dan50%leemfractiebevat.
zanddek:mineralebovengronddieminderdan8%lutum-enminder
dan50%leemfractiebevat (ooknaeventueelploegentot20cm)en
diebinnen40cmdiepte ligtopmoerigmateriaal,opeenpodzolgrondofopeenkleilaagdiedikkerisdan40cm (70, 71).
zandfractie:mineraledelenmeteenkorrelgroottevan50tot2000
urn.Zieook:textuurklasse.
zandgronden:mineralegronden (zondermoerigebovengrondofmoerigetussenlaag)waarvanhetmineraledeeltussen0en80cm
dieptevoormeerdandehelftvandedikteuitzandbestaat.IndieneendikkeAlvoorkomt,moetdezegemiddelduitzandbestaan
(83).
zavel:zie:textuurklasse.
zonderroest:(a)geenroestof (b)roestdieperdan35cmbenedenmaaiveldbeginnend,of(c)roestondieperdan35cmbeneden
maaiveldbeginnend,maarovermeerdan30cmonderbroken.
zwaar(der):grondwordtzwaar(der)genoemdals (naarmate)hetgehalteaansilt-enlutumfractiehoogis(toeneemt).
zwartemineraleeerdlaag:mineraleeerdlaag,dienietaandecriteriavoordebruinevoldoet(68).

