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1. INLEIDINc
1.1.Verantwording
Inhetk-.dervandedoctoraalstudievanbeideauteursaandeLandbouwhogeschoolt;Wageningenisindeperiodeapril-juli1974eenbodemkundigeen
vegetatikundigeinventarisatieverrichtvan"HetSoerendonkseGoor",(fig.1)
inhetv<.rvolg"HetGoor"genoemd.Hetonderzoekvondplaatsvoordevakken
Regional* Bodemkunde (J.Heijink)enVegetatiekunde (j.Heijink en
H.vandeWetering)enwerdmogelijkgemaaktdoor
bemiddelingvanmej.drs.C.J.M.SloetvanOldruitenborgh (LH,vakgroep
Natuurbeheer).DeinventarisatiewerdverrichtinhetkadervanhetonderzoekvanHetRijksinstituutvoorNatuurbeheer,afdelingzoölogieenbotanie,
werkgroepbegrazing.Deleidingberusttebijdrs.P.Oosterveld (RIN,werkgroepbe^jrazing.Dealgehelebegeleidingwerdverzorgddoordhr.H.N.Leys
(RIN).Debodemkundigebegeleidingwerdinoverlegmetprof.dr.ir.L.J.Pons
verzorgd doorir.W.vandeWesteringh (LH,vakgroepBodemkundeenGeologie),
terwijl(ievegetatiekundigebegeleidinginhandenwasvandrs.E.C.J.Ott
(LH,vakgroepVegetatiekundeenPlantenoecologie).Verderemedewerkingwerd
verleenddoordr.ir.A.J.Havingaening.R.M.vandenBerghvanSaparoea
(LH,vakgroepBodemkundeenGeologie)bijdebotanischeanalysevanveenmonstersendoordhr.F.Soliman(RIN)diededeterminatievandemossenverzorgde.Ihr.W.M.A.Iven(Staatsbosbeheer,dienstvakNatuurbehoud,Z.0.
Brabant)zorgdevooralgemeneinformatieoverHetGoorenzijnomgeving,
terwijlc.hr.Th.LammersuitMaarhezeoverhetterreintalvaninteressante
gegevenswisttevertellen.HetverblijfinSoerendonkwerdmogelijkgemaakt
doorLeoenRiaVos,diewelwillendhuisvestingbeschikbaarsteldenenons
verdermetallerleigoedezorgenomringden.
Totsloteenwoordvandankaandejachtopzienerdhr.M.Vermeulenvoorde
keerdathijnietraak schoot.
1.2.Korte terreinbeschrijving
HetGoor,gelegenindegemeenteMaarheeze,maaktsinds1970deeluitvan
hetlandschapsreservaat "DeBaronieCranendonck".Hetbestaatuittotmoerasbosverlandeheidevennen,cultuurgrondenenverlatencultuurgrondenenovergangenn;arhogergelegengronden.Detotaleoppervlaktevanhetonderzochte
gebiedbedraagt67,1ha,waarvan4-1>0haheidemoerasbos,6,7haverlaten
cultuurgrond en19,4hacultuurgrond.Hetoostelijkedeelvanhetontgonnen
Goorisrietonderzocht.
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1.3•Doelent."obleemstelling
Hetdoel ranhetonderzoekwashetverzamelenvanbodemkundigeenvégétâtiekund.gegegevensomlatermetbehulpvandezeenanderegegevens,verkregenui;bijv.hydrobiologischenornithologischonderzoek,eenontwerpbeheersplm voorhetgebiedoptestellen.Problemendiehierbijaandeorde
komenzijadeveranderingvanhetwaterregiemdoorhetomleggenvandeloop
vandeRioolbeek,deinlaatvanwateruithetontgonnendeelvanHetGoor,
endebedreigingvanHetGoordoordezwarebemestingvandeerdirectnaastgelegencultuurgronden.Verderishetnogeenopenvraaghoeindetoekomst
hetontgonnendeelvanHetGoor,waardelageenzeernattegraslandpercelen
geleidelijkaanweerverlatenworden,beheerdmoetworden.
2. METHODIEKENWERKWIJZE
2.3.Vegetatiestruktuurkaart
Hetveldwerkisinapril 1974begonnenmeteenglobalevegetatiekundige
inventarisatievanhetgebied.Debasisvoordezeinventarisatiewerdgevormddoorluchtfoto's,gemaaktt<.b.v.deruilverkavelingStrijperAa-Budel,
schaal1:2500.Metdezefoto'seneenkorteverkenningvanhetterreinis
intweewokentijdeenkaartgemaaktwaaropdedominant,abundantenfrequent
voorkomendeplantensoortenindeverschillendeplantengemeenschappenaangegevenzijn.Dezevegetatiestruktuurkaart(bijlageA)heeftvervolgens
tesamenmotdeluchtfoto's,gediendalskaartvoordeoriëntatieinhet
terreinenalsbasiskaartvoordeopnamevandevegetatie-endebodemkaart,
alsmedevoordeornithologische inventarisatie, diewerduitgevoerddoor
hetHIN.
2.2.Vegetatiekaart
Gezienhetgecompliceerdepatroonvandevegetatietypen,metnameinde
zgn.gradiëntgebieden,werddevegetatiekaart (bijlageB)opschaal 1:2500
uitgevoerd.Ditisdezelfdeschaal,waaropdeveldopnameplaatsvond.Omtot
reële vegetatie-typentekomendieopdevegetatiekaartinhunhorizontale
verspreidingwordenweergegeven,zijn200vegetatie-opnamengemaakt.Delocatiesvai:deopnamenzijnweergegeveninfig.8.Eenvegetatie-opnameis
eenlijstvanplantensoortenvaneenproefvlakmetkwantitatieveenstrukturelege,evens,eventueelaangevuldmetecologischegegevens.Bijhetkiezen
vandeloatievanhetproefvlakdienteropgelettewordendatdefloristischesamenstellingbinnendeopnamehomogeenis,d.w.z.desoortenmoeten
binnendeopnameminofmeergelijkverdeeld zijn.Behalvede.floristische

-samenstelling-
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samenste.lingishet gewenst dat ookvanbodem, reliëf en waterhuishouding
degeste dheidminofmeerhomogeen is.Verder dient degroottevan deproefvlakte b-jbenadering overeen tekomenmethetminimum areaalvanhetonderzochte p.antengezelschap,d.w.z.datalle of zogoed als alle soorten inde
bestudeerdehomogene begroeiingvan deproefvlakte voorkomen.Ditminimum
areaal i;kenmerkend voor eenplantengezelschap enkan zeeruiteenlopenal
naar de .arddaarvan;van 1m^invochtige heidevegetaties tot 200m in
berkenboisen.Ommet zominmogelijk opnamenHetGoor tebeschrijven zijn
van tevoren deglobale locatiesvandeopnamen opde struktuurkaartuitgezocht.Daarbij is ervoor gezorgd dat deopnamen tesamen representatief
zouden zijnvoor de totalevoorhanden zijndevariatie inhet gehele gebied.
Terplaatse isdande exacte locatie endegrootte van deopname bepaald.Devo:
iaoverhet algemeenvierkantofrechthoekig.Vervolgens zijnde inde vegetatie
voorkomende etages (boom-, struik-,kruid- enmoslaag)onderscheiden ende
bedekkinjsgraadvan elke etage geschat.Daarna is,ingedeeld naar etage,een
lijst van soorten,voorkomend binnenhetproefvlak, opgesteld.Van elke soort
zijnabundantie (aantal exemplaren)enbedekkingsgraad gecombineerd geschat
volgenë de schaalBraun-Blanquet (Ellenberg 1956):
symbool

bedekkingsgraad

aantal stengels of spruiten

r

< 5$

zeerklein (1-2)

+

<556

klein (2-20)

1

< 5$

vrijgroot (20-100)

2m

< 5$

zeergroot (> 100)

2a

5-12.59^

willekeurig

2b

12.5-25$

"

3

25-50$

"

4
5

50-75$
75-100%

"

Naastabundantie enbedekkingsgraad is een schattinggemaakt van de sociabilitcitvan de soorten,eveneens volgensBraun-Blanquet.
symbool

aard der groepen

1

stengel alleenstaand

2

kleine groepjes

3

grote groepen (kussens,grote pollen)

4

zeergrote groepen (tapijten)

5

gehele proefvlakte homogeen bedekkend.

•Jverder-

Verderzijlgegevensoverbodem,grondwaterregiem engrondwaterstandverzameld.
Degegevensvandevegetatieopnamenzijnondergebrachtindetabellen
5t/m 15eigeordendnaardematevanovereenkomst instruktuurenfloristischesamenstelling.Hierbijblijktdatverscheideneplantensoorteneen
gelijkeofverwantepositieinnemen;hetoptredenvandezesoortenispositiefgecorreleerd.Anderesoortenvertoneneennegatievecorrelatie.Deze
soortenengroepenvansoortendienenterkarakteriseringvanvegetatie-eenheden,zodatdezeinkaartgebrachtkunnenworden.
Nadeuitwerkingvandeopnamenzijndeverschillendevegetatietypenonderscheideneiinkaartgebracht(veg.kaart,bijlage B). Voordebeschrijving
vandenogincultuurzijndegraslandeninhetontgonnendeelvanHetGoor
iseenmeerglobalemethodegevolgd.Alsproefvlakishierhetgeheleperceel
genomen.Deschattingvondplaatsvolgensde"Codom-methode(schaalvan
Tansley)":
d (dominant)

meerbedekkenddanalleanderesoortentezamen

c (co-dominant)id.voorkleinegroepvansoortengezamelijk
a (abundant)

minder,maartochrelatiefveelbedekkendofzeertalrijk

f (frequent)

relatiefweinigbedekkend,dochvrijtalrijk

s (sparse)

weinigbedekkendenweinigtalrijk

r (rare)

slechtsee'nofenkeleexemplaren

1 (locally)

(gecombineerdmeteendergenoemdesymbolen,dochnietmet
r)lokaal-

2.3.Bodemkaart
Eendeelvandegegevensvoordebodemkaartisverzameldtijdenshetmaken
vandevegetatie-opnamen.Hiernaisdekarteringvoordebodemkaart (bijlageC)
uitgevoerd.In zandigebodemsismetbehulpvandeEdelman-boordebodem
toteendieptevan1.20mbeschreven.Invenigebodems vond deboringplaats
meneenguts,indienmogelijkeveneenstoteendieptevan1.20m.Metdeze
gegevensi:debodemkaart,schaal1:2500,vervaardigd.Hiervoorzijnde
boringenmeteendichtheidvan10à15perhagemaakt,waardoordebodemkaartvoldoetaandeeisenvannauwkeurigheid gesteldaaneenkaartmeteen
schaalvan 1:5000.

-93.B'DEM-EN VEGETATIEKUNDE
B'demkunde envegetatiekunde zijn twee zelfstandige wetenschappen,
d eeennauwe verwantschap vertonen, zowelwat betreft hunmethode van
orderzoek alswat betreft de bijhet onderzoek gebruikte basiswetens happen (zobehorenbeide tot eikaarsbasiswetenschappen).
D' bodemkunde onderzoekt dat deel van deaardkorst,of lithosfeer,dat
i nauwe,onderlinge afhankelijkheid verkeertmet debiosfeer, hydrosfeer
ei,atmosfeer.Als basiswetenschappen wordenhierbij gebruikt:fysica,
chemie,geologie,klimatologie enbiologie,waaronder:vegetatiekunde.
Devegetatiekunde bestudeert hetvegetatiedek van deaarde,zoals dit
b<staat inonderlinge afhankelijkheid van zijn eigen,elkaar wederzijdsbeïnvloedende samenstellende delen,verder deoverige elementen van de biosfeer,de lithosfeer,dehydrosfeer en deatmosfeer.
Hierbijworden ook basiswetenschappengebruikt:debotanische wetenschappen,
d< plantenfysiologie, debodemkunde endeklimatologie (Zonneveld, 1960).
Boiem envegetatie zijndoorhun situering ophet aardoppervlak nauwvan
elkaar afhankelijk. Beide zijnhet resultaat van een uiterst gecompliceerde
wisselwerkingvanvele factoren,dievoor beidegrotendeels dezefdezijn.
De belangrijkste factoren,die een rol spelen bij debodemvorming,zijnhet
moedermateriaal (gevormd door geologische processen),klimaat,reliëf,
hydrologische factoren,biologische factoren (fauna,vegetatie en de mens)
en de tijd. Voor de vegetatie zijn dit het "moedermateriaal" (gevormd door
de groep van planten beschikbaar ineen bepaald gebied), klimaat, reliëf
(voornamelijk via verschillen inbodem en (micro-)klirnaat bepaald door het
reLief), bodem, hydrologische factoren,biologische factoren (concurrentie
tussen de soorten, fauna en demens)ende tijd.
Al deze factoren zijnop zichweer uiterst complex van aard.
Zowel inde bodemkunde als indevegetatiekunde probeert men het ingewikkelde complexvande elkaarwederzijds beïnvloedende eigenschappen en factoren
zovolledig mogelijk tekarakteriseren doormiddel van een zokleinmogelijk aantalwaarneembare kenmerken. Dit ommet behulp van deze kenmerken
heL object van studie, respectievelijk bodem envegetatie, inkaart te
kuanen brengen.
Etibelangrijk verschil tussen beidewetenschappen ishun object vanonderzo k. De bodemkunde bestudeert de bodem alsmilieu voor de plantenwortels.
Dt vegetatiekunde daarentegen bestudeert de vegetatie als geheel inafhankelijkheid van hetmilieu.
Bc de vakgebieden geven derhalve milieus aan die vanbelang zijn zowel voor
de natuurlijke, als voor de door demens beïnvloede plantengroei.

-Daarbij'
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Daii'bijgeeft eenbodernkaartverschillen die niet snel kunnen veranderen.
Ve der,en dat is eennadeel van dezemethode,geeft de bodernkaart kenmerken
di niet bepaald worden door thans bestaande milieu factoren. Een voorbeeLd
hi rvanvormen gleyverschijnselen in een profiel, die door ontwatering niet
me rkenmerkend zijn voor de hydrologische omstandigheden terplaatse.
De vegetatie reageert aanzienlijk sneller op een verandering ingroeipl atsfactoren, en geeft daardoor een beter beeld van het actuele milieu.
De bodernkaart echter, isbeter instaat, juist door zijn stabiele karakter,
po entiële eigenschappen van hetmilieu aan tegeven, voor zover zij tenmi'.stede bodem betreffen.
Bi de bodemkartering kan devegetatiekunde een belangrijke plaatsinnemen.
Da rde bodem immers een belangrijke vegetatievormende factor is,kande
vegetatie verschillen inbodemgesteldheid indiceren.Het grote voordeel
hierbij isdat de vegetatie, in tegenstelling tot debodem, zowel inhet
te,rein als op luchtfoto's direkt zichtbaar is.Lettend op de vegetatie
kaÏeen bodemkartering hierdoor inbepaalde gevallen aanzienlijk sneller
en nauwkeuriger uitgevoerd worden.
Op de tweede plaats kan devegetatie een belangrijke rol spelen bij het
op.tellenvan de bodemtypen. Door devegetatie kan dekarteerder attent
getaaktworden opverschillen inde bodem, die anders over het hoofd gezien zouden kunnen worden.
Toe slot kan devegetatie nog verschillen indiceren, diemoeilijk of niet
in het profiel waar tenemen zijn. In dit geval geeft de vegetatiekaart
een belangrijke aanvulling op de bodernkaart.
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)EGESCHIEDENIS VAN HET GOOR
Iond 1900bestond Het Goor uit eenvochtig heidegebied met daarin twee
vennen:Het Goor en HetTurfwater (fig. 2a).Op de topografische kaart
(uitgave 1928,opname 1898,herzien 1922)zijnheidevennen omgeven door
een zone "drassig land".Tevenswaren beide vennenmet elkaar verbonden
eoor een slootje,dat,hoewei dichtgegroeid, nog steeds als zodanig in
let terrein teherkennen is (zie bijlage A ) . Devennen vormen samen het
brongebied van de StrijperAa.
Tot 1914was het gebied een deel van de Baronie Cranendonck. Indat jaar
ging het overnaar degemeente Soerendonk, later opgenomen inde gemeente
Maarheeze.
Inde dertiger jaren iseengroot deel van deheidevelden tenwesten van
Soerendonk enGastel ontgonnen.Ook deontginning van de percelen grasland om Het Goor heeft grotendeels indeze periode plaatsgevonden.
Verderwerd de afwatering van het gebied verbeterd door het graven van de
Rioolbeek, ookAchterste Loop genoemd. Hierdoor kwam langzaammaar zeker
steedsmeer voedselrijkwater Het Goor binnen.Deze eutrofiëring veroorzaakte een successie inde richting vanmeer eutrofevegetaties.
In1953 (fig. 2b)isal eengroot deel van het gebied met broekbos bedekt.
De grootste vervuiling werd veroorzaakt door lozing van rioolwater van de
Belgische gemeente Hamontop deAchterste Loop,waardoor praktisch alle
nesotrofevegetaties zijn verdwenen.
Men tweede factor,die devorming van bos bevorderde,was het afnemen van
ce direkte activiteiten van demens. Tot 1945werd regelmatig hout gekapt
om de fornuizen inhet dorp van brandstof tevoorzien. 's-Winters werd
regelmatig riet gesneden omditals dakbedekking tegebruiken.
Gagelwerd gesneden omdat dit door zijn scherpe geur debeddenvrij van
ongedierte hield. Verderwerd opkleine schaal turf gestoken.
Dit gebeurde inkleine putjes,waarbij ée'nman deklot stak, een tweede
de turjfjesafvoerde enop stapels tedrogen legde,terwijl de derde man
het putje droog hield met een gierschep (Iven, 1974).
Op verschillende plaatsen inHet Goor zijn deze putjes nog terug tevinden.
De afvoervan hout,riet enveen vond plaats over eenkarrespoor, datnu
inhet terrein nog terug tevinden is (zie bijlageA ) .
in1957 ishet gehele oostelijke gedeelte van Het Goor inopdracht van de
^emeeritedoor deNederlandse Heidemaatschappij ontgonnen. Dit ondanks het
feit dat de gemeente in 1949 verplicht werd Het Goor inongerepte staat
tehouden. Bovendien stond Het Goor op de lijst van beschermde gebieden
van déRijksdienst voor het Nationale Plan.Desondanks werd ontginning
noodzakelijk geacht om een aantal boeren,die landmoesten afstaan om
elders;indegemeente een proef"boerderij tekunnen stichten, schadeloos
testellen.
-In-
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Inhetoorspronkelijkeplanwassprakevandeontginningvanca.100ha,
hegeenpraktisch hetgeheleGooromvatte.De kostenhiervanzouden
f 0.000perha.bedragenhebben.Uiteindelijk isalleenhetoostelijke
de<Aontgonnen,waarbijdekostenf8.000,-perha.bedroegen.
Diloostelijkegedeelteisdoordeaanlegvaneen250meterlangezanddijkvanheton-ontgonnengedeeltegescheiden.Nadedrooglegging ishet
veenbezandmetzand,afkomstigvandenaastHetGoorgelegenhogeregebieden (o.a.dePutberg).VoordebemalingvanhetontgonnenGoorisaan
denoordzijdeeengemaalgebouwd.Hetuitgeslagenwaterwerdgebruiktvoor
infiltratievandetennoordenvanHetGoorgelegenhogeregrondenenkon
daarnanoginHetGooringelatenworden.
Reedsnaenkelejarenbleekdeontginning iniedergevaleengedeeltelijke
mislukking tezijn.In1965werdendenatstepercelenalweerverlaten
(fig.2c).Bijdeberekeningvandehoeveelheidkwelendedaaropafgestemdecapaciteitvanhetgemaal iseenverkeerdeschattinggemaakt.Doorde
oncierbemalingontstondeenveelsterkerekwelvanuitdeomgevingdanwas
voorzien.
Injanuari1970kreeghettochalvervuildeGooreennoggrotereklapte
verwerken.Eengrotehoeveelheid stookolie,afkomstigvaneenkaarsenfabriek
inHamont (België),kwamviadeRioolbeekinHetGoorterecht.Devervuiling
wasdesteernstigerdoordehoge (winter)waterstand,waardoordeoliede
kanskreegzichovereengrootdeelvanhetgebied teverspreiden.
Tijdenseengrootscheepseschoonmaakactie isdemeesteolieindeloopvan
dezomerweerverwijderd.
Op18juni1964isHetGoordoordeStaatvandegemeenteMaarheezegekochtvooreenbedragvanf0,17perm2.Daarnaishetin1970opgenomen
inhetlandschapsreservaat "DeBaronieCranendonck",toendeomliggendegemeentegrondenaangekochtwerden.
Demenselijke activiteiten inditgebied zijnophetogenblikslechtsvan
zeerbeperkte omvang.Incidenteelwordt langsderandnoggagelgesneden.
IndegradientgebiedenwordtdoorStaatsbosbeheeropkleineschaalheide
afgeplagd,hetgeenvroegerregelmatigdoordeboerengebeurde.Verderwordt
eriederjaartijdenshetjachtseizoenvrijintensiefgejaagd,getuigede
hoeveelheid plasticpatroonhulzen,diedoordejagersachtergelatenwordt.
Tijdensdeonderzoeksperiode (voorjaar1974)isdooreenaantalcultuurtechnische ingrependewaterhuishouding vanHetGoorgrondiggewijzigd.
EenvandebelangrijkstewerkenwasdeomleidingomHetGoorvanhet
rioolwateruitBelgië.EventennoordenvandeRijksgrenswordthetrioolwaterviaeennieuwgegravenwaterleiding tenzuidenvanhetLangbosch,
latinsdeoostzijdevanhetontgonnendeelvanHetGoorgeleid.
-Hier-
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Hie: sluit het aan op de leiding die in 1957 gegraven isom het uitgeslagen
wat»rvan het gemaal af tevoeren.Voor dit doel isdezewaterloop sterk
uitgediept. DeoudeAchterste Loop is terplaatse van deomleiding bij de
grer.safgedamd, zodat deze alleenwater van degronden gelegen tussen het
Lan^bosch en deGrote Heide afvoert.
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3.GEOLCGIEENLANDSCHAP
5.1

Geologischeopbouw

5.1.

Pleistoceen
IndeomgevingvanHetGoorkomenenkelegeologischeformatiesvoor
(tabel 1), dievandirectofindirectbelang zijnvoordebodemgesteldheid.
Dediepereondergrondwordtgevormddoorgrove,grindhoudende
zanden (FormatievanSterksel),tijdenshetCromerien(G'ünz-Mindel
interglaciaal)afgezetdoordeRijn (Zonneveld,1947).Tijdensof
nahetElsterien (Mindel-ijstijd)heeftdeRijnditgebiedverlaten
enis,waarschijnlijkdoortektonischebewegingenvandeondergrond,
meeroostelijkgaanstromen.
TijdenshetSaalien (Riss-ijstijd)veranderdehetlandschapdoorde
steedsverdergaandetemperatuurdalinggeleidelijk ineenboomloze
toendra.Opdefluviatielesedimentenwerdonderzeerkoudeomstandighedenmateriaalvanlokaleoorsprongafgezet.Ditbestaatuiteen
gelaagdpakketverspoeld enverstovengrofzand,fijnzandenleem
(FormatievanEindhoven;VanderHeide1962).
Indevolgendewarmereperiode,hetEemien,werdendezeafzettingen
doordevegetatievastgelegd envondbodemvormingplaats.
Deafzettingenuitdezeperiodebestaanuithumeuszand,veenenleem
(FormatievanAsten).
TijdenshetWeichselien (Wlirm-ijstijd)ontstondopnieuweentoendraklimaatenzijneolischeafzettingengevormd (FormatievanTwente,
tabel2).
GedurendedekoudstedelenvanhetWeichselien,hetOnder-en
MiddenPleniglaciaal,werddoorkrachtigestormenveelzandverplaatst;
doorsneeuwsmeltwatertradentevensuitgebreideverspoelingenop.
Erwerdeenpakket leemarmenlemigfijnzandmetingeslotenleemlagenafgezetdatwordtaangeduidmetdenaamfluvio-periglaciale
afzettingen.Hetligtinhetgebiedongeveer 1m.onderhetoppervlak,terwijlhetinhetdalvandeStrijperAaenHetGooraanhet
oppervlakkomt.Inietsminderkoude tijdenwerd lokaalwatveen
gevormd.
Opdefluvio-periglacialeafzettingenzijndunne,gelaagdepakketten
dekzandafgezet.
InheteerstegedeeltevanhetBoven-PleniglaciaalisdoornoordwestelijkstormenhetOuderdekzand Igesedimenteerd.

•Het-
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Het is sterk gestoord door vorstwerking (kryoturbatie)en aan sterke
verspoeling onderhevig geweest.
Op het Ouder dekzand Ikomt zeervaak een eveneens kryoturbaat
vervormd grindlaagje voor.Dit laagje staat bekend als de Laag van
Beuningen.
Hierop ligt het Ouder dekzand II,dat bestaat uit eenveelalongestoord, dunpakket zwak tot zeer sterk lemig fijn zand.
Na eenkorte, ietswarmere ,periode,deB^llingtijd,waarin enige
bodemvorming plaatsvond, daalde de temperatuur weer. IndezeOudereDryastijd werd hetJonger dekzand Iafgezet.Het bestaat uit zwak
lemig fijn zand,dat zichvanhet Ouder dekzand onderscheidt doordathet beter gesorteerd enveelalminder gelaagd is.Dit Jonger
dekzand Iligt rond Het Goormeestal aan deoppervlakte.
Indevolgendewarmere periode,deAller^dtijd,ontwikkelde zich een
vrij dichte vegetatie. Ervond weer enige bodemvorming plaats waarbij
de zogenaamde Laag van Usselo werd gevormd. Deze is soms terug te
vinden als eengrijze,gebleekte horizont.
Toen indeJonge-Dryastijd het klimaat opnieuw kouderwerd, traden
weer verstuivingen op.Deze afzettingen,aangeduid met denaam
Jonger Dekzand II,zijnwat grover,minder leemhoudend en bevatten
veelal wat fijn grind. Ze liggen als duidelijke ruggen inhet terrein,
o.a. ten zuiden van Het Goor voor het "Langbosch" en tennoorden van
Het Goor als de "Putberg".
De dekzanden zijnmineralogisch zeer arm, omdat het percentage verweerbare mineralen zeer laag is.Het Ouder dekzand isontstaan door
lokale verstuiving van debasisafzettingen,Jonger dekzand door
lokale verstuiving van het Oude dekzand (Crommelin, 1965).

5.1.2 Holoceen
Door de grote hoeveelheden sneeuwsmeltwater ontstonden aan het einde
van hetWeichelien grote erosiedalen,waaronder dat van de Strijper
Aa met als zijdal HetGoor.
De dalbodem bestaat uit een dun pakket sterk tot zeer sterk lemig
Ouder dekzand of uit grove fluvio-periglacialeafzettingen.
De veengroei is indeze dalenwaarschijnlijk reeds aan het einde
van het Laat-glaciaal begonnen (Bisschops, 1973). Inhet Holoceen
zette de veengroei door enontstond onder invloed vanmatig voedselrijk stromend watermesotroofbroekveen.
In recente tijden zijn door het vernielen van devegetatie door de
mens stuifzandgebieden ontstaan. Hierdoor worden inhet veen soms
zandige laagjes aangetroffen.
-5,2 Landschap-
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5.2 Landschap
HetGoorligtinhetbrededalvandebovenloopvandeStrijperAa
enwordtomgevendoorhogeJongeDekzandruggen.Dezeruggenbereiken
eenhoogtevanongeveer28tot30m.bovenNAP.HetGoorzelfligt
ongeveer26m.bovenNAP.Deovergangvanhetdalnaardehogere
grondenwordtgevormddoorvrijsteilehellingen.InHetGoorkomen
enkeledekzandopduikingenvoor,dienauwelijksmetveenoverdekt
zijn.

5.3 Hydrologie
HetGoorheeftviadeStrijperAaeennatuurlijkeafwateringnaar
hetnoorden,dieindeloopderjarenverschillendemalenisverbeterd t.b.v.deontwateringvanhetgebied tenzuidenvanHetGoor.
Voordeafwateringvandepercelengrasland tenzuidenvanHetGoor
iseenslootjenaardeRioolbeekgegraven.Omdeverdrogingvan
HetGoortevoorkomenisaandenoordgrens,waardebeekhetreservaatverlaat,eenhoutenstuwgeplaatst,dieophetogenblikin
deplorabeletoestandverkeert.
AanvoervanwaterinHetGoorvindtplaatsviadeinlaatuithet
ontgonnenGooreningeringematenogviadeoudeloopvandeRioolbeek.Eengrotehoeveelheidwaterisviakwelafkomstigvande
hogeregronden.Ditkwelwaterbevatgrotehoeveelhedengereduceerd
ijzerenzwavelwaterstof,maarnauwelijksandereionen.
Waarhetkwelwateraandeoppervlakkomt,oxyderenijzerenzwavelwaterstof.Hetijzerblijftachteralseendonker,bruintotroodbruinneerslagvanijzerhydroxiden;zwavelwaterstof oxydeerttot
zwavel,watterplaatsealseengeelwitneerslag zichtbaaris,en
vervolgens totzwaveloxyden.Dituittredenvankwelwaterendeoxydatievandedaarinopgelostestoffenwordtvooralwaargenomenaan
dezuidzijdevanHetGoor.
Doorhetdichtgroeienvandebeeklopen inHetGoorisindeloop
vandeonderzoeksperiodedewaterstand indeomgevingvandewaterinlaatsterkgestegen.
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6 . -ROIEMVORMIflG
6.1

Bodem en bodemvorming

Eenbodemprofielisopgebouwduitminofmeerevenwijdigaanhet
oppervlakverlopende lagen(bodemhorizontengenaamd)metkenmerken,
diehetresultaat zijnvanbodemvormendeprocessen.Deopeenvolging
enmatevanontwikkelingvandebodemhorizontenzijnbepalendvoor
hetonderscheidenvanverschillendebodemeenhedenbijeenbodemkartering.Erkunnenenkelehoofdfactorenwordenonderscheiden,die
kunnenleidentotvormingvanspecifiekeeigenschappenvanbodems.
Dezefactorenzijnmoedermateriaal,klimaat,waterhuishouding,
topografieenrelief,biologie,mensentenslottetijd.

6.2

Bodemvormendefactoren

6.2.1 Moedermateriaal
Inditgebied zijntweeverschillendemoedermaterialenaanwezign.1.:
dekzand (mineraalmateriaal)enveen (organischmateriaal).
6.2.1.1 Dekzand
Dekzand iseenpleistoceneeolischeafzetting.Hetismineralogisch
zeerarmenheefteenuniformekorrelgrootteverdeling.Demediaan
vandezandfractie,hetM-50cijfer,bedraagt+150micron, zodat
hetzandzeerfijntotmatigfijngenoemdmagworden.Hetzandis
tevens leemarm(<107«leem).
OuderDekzand,datlokaalindeondergrondvandezandgebiedenen
onderhetveenvoorkomtissterklemig(+257»leem)enbestaatuit
zeerfijnzand (M-50cijfer110à120micron).
Hetfluvio-periglacialezand,datinHetGooronderhetveenaangetroffenwordt,isduidelijkgrover(M-50cijfer180-250microns) ,
leemarm (<107.leem)enbevatuiterstgrof zand enfijngrind.

6.2.1.2 Veen
HetveeninHetGoorisoverwegend ontstaaninmatigvoedselrijk
water,viakwelafkomstiguitdehogergelegengrondenrondHetGoor.
Ditgebiedbestaatuitheidemetzandverstuivingen,waarvanthans
eengedeelteontgonnenistotcultuurgrond.
IndelaagstedelenvanHetGoor (gebiedenmeteenmeerdan1m.dik
veenpakket)komtbroekveenvoor,datuitgrof zeggeveenmetelze-en
wilgehoutbestaat.Ditveeniswaarschijnlijk ontstaan,voordatHet
Gooreenopenheidepiasisgeworden.Nadevormingvanditveenis
dewaterstand vrijsterkgestegen.
-Vervolgens-

-18-

Vervolgensheeftzichopdebodemvandeplaseenveensediment,
bagger,afgezet,waarinmacroscopischgeenplanterestenzijnteherkennen.Vanafderandenhebben"trilvenen"bestaandeuitdiverse
zeggesoortenzichoverdeplasuitgebreid,daarbijeenveensoort
vormend,waarinnaastrestenvanzeggenookbladmossenengrasachtigenvoorkomen (carex-veen).Naverloopvantijdwordthetveen
gevormddooreenvegetatie,hoofdzakelijkbestaandeuitzeggenen
veenmossen,diebovenhetoorspronkelijkegrondwaterniveauuitgroeien.
Inditveenwordenrestengevondenvanzeggenenveenmossenmetdaarnaastbladmossenengrasachtigen,zoalswollegras(sphagnum-carex-veen).
Naarmatedevegetatieminderafhankelijkwordtvanhetgrondwateren
dusmeervanregenwater,neemtdehoeveelheidveenmossentoe.
Als laatstestadiumontwikkeltzicheenbroekbosmeteenopvallende
moslaag,overwegendbestaandeuitveenmossen.Dezeggenengrasachtigenverdwijnengrotendeels.
Dehiervoorgeschetstesituatie isinhetgrootstedeel vanHetGoor
nietmeeraanwezigalsgevolgvaneutrofiëringvanhetoppervlaktewaterdoorvoedselrijkwatervandeheideontginningsgronden,rioolwaterlozingenviadeRioolbeekenverlagingvandegrondwaterstand
alsgevolgvanverbeteringenvandeStrijperAa.Alsgevolgvandeze
eutrofiëringisHetGoorinzeerkortetijdverlanddoorvorming
vangroteriet,liesgras-enlisdoddenvelden.Dezevormendunne
kraggesvanblad-enwortelrestenopeenondergrond dieuitslappe
baggerbestaat.
Slechtsopenkeleplekken,vooralaandezuidzijdevanHetGoor,
waaralsgevolgvandezesterkekweldeeutrofiëringmindersterkis
geweest,vindtnogeenmesotrofeveenvormingplaats.
6.2.2 Klimaat
Hetklimaat iseenbelangrijkefactorbijdebodemvormingenvertoontovereendergelijkkleingebiedgeengroteverschillen.
Zievoorneerslagentemperatuurcijferstabel3.
Tabel3.Enkelegegevensvanhetklimaat.
Gemiddeldenpermaandvoorhettijdvak1951-1960uit
waarnemingenom8,IAen19uur (weerstationGemert).

-Tabel3-

-19gem. jan

feb

mrt

apr

mei

ïunijiuli

aug

sept okt

nov dec

1

10.6

2.2

1.9

hoev.neers -.(mm)

9.8 14.7 17.3j18.7 18.2 15.4 10.9 6.6 4.7
58.8 69.1 51.1 42.4 33.0 50.5 55.1177.1 88.3 62.8 59.3 54.8 62.4

rel.vocht. ..(%gem)

76.3 85

T<°C)

83

6.1

75

66

64

66 171

74

76

82 , 86

6.2..; Waterhuishouding
Dewaterhuishouding iseenbelangrijkefactorvoordebodemontwikkeling.Allereerst isdechemischesamenstellingvanhetwatervanbetekenisvoorhetmilieu,waarinveengroeioptreedt.Zozijnerverschillenin

chemischesamenstelling tussenhetwaterdatviade

beekbinnenstroomtenhetwaterdatviakwelHetGoorbinnenkomt.
Daarnaastzijngrondwaterschommelingeneenfactorvanbetekenis.
Voorbeeldenhiervanzijndeprocessendieoptredenbijdeaëratie
vanveengrondenendevormingvanijzerlozeC-horizontenbijveldpodzolgronden.

6.2.+ Topografieenrelief
Verschillenintopografieenreliefhebbenhuninvloedopdebodemvormingvnl.viadehoogtevandegrondwaterspiegel.
6.2.3 Biologie
Deinvloedvandevegetatieenhetdierenlevenopdebodemisgroot.
Hetmeestinhetoogvallend isdeproduktievanorganischestofdoor
devegetatie.Alsgevolgvanhogegrondwaterstanden isdeafbraakvan
organischestofkleinerdandeproductie.Hierdoorvindtveenvorming
plaats.Hoewelveenalseenapartmoedermateriaal beschouwdwordt,
isdevormingvanveeneenpedogenetischproces,datondergereduceerdeomstandighedenplaatsvindt.
Bagger isechtereenveensediment,datinopenwaterwordtafgezet.
Ditiseengeogenetischproces.
Hetontstaanvanheideveldenopdehogeredelenisvaninvloed
geweestopdehumuspodzolvorming,gepaard gaandemetdevorming
vaneengoedontwikkeldehumusinspoelingslaag (B2h-horizont).
Speciaaldebodemfauna isbelangrijkbijde veraardingsprocessenvan
veengrondenendeomzettingvanorganischestofenhumus inminerale
gronden.
Verderhebbenkonijneneenzeersterkhomogeniserende invloedopde
bodemvanwegehetdoorgravenvanhogeterreingedeeltesvoorhunholen.

-6.2.6 Mens-
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6.2.) Mens
Vanafhetmomentdatdemensvoorheteerst inditgebiedoptrad,
iszijninvloedalsbodemvormendefactorsteedstoegenomen.
DeTjonger-cultuurgedurendedeAllerödtijd (ca.10.000jr.v.Chr.)
isdeoudstebewoning,waarvantennoordenentenzuidenvanHetGoor
vondstenzijngedaan (Iven,1974).Demensenvandezecultuurhuisdenbijvoorkeuropdehogedrogegrondenenleefdenvandejacht
endevisvangst.Vermoedelijkbestond toenHetGooralsopenwater.
AanheteindvanhetNeolithicumgaandemensen inminofmeer
vastenederzettingenwonenenbedrijvenviaroofbouweenprimitieve
vormvanlandbouw.Vermoedelijk zijntoenreedsde(nogkleine)
heideveldenontstaan.IndedaaropvolgendeBronstijd (1700-650v.Chr.)
namdelandbouwendebevolking toeenonderinvloeddaarvan,breiddede
heidezichuit.Uitpollenanalytischeonderzoekingen isgebleken,dat
rond1700v.Chr.eenduidelijkeuitbreidingvanheidevaltwaarte
nemen (Bisschops,1973).
Naeensterkebewoning indeRomeinse'tijdvestigdedemenszichtegen
heteindevandezesdeeeuwdefinitief inditgebied.
Doorgeleidelijke toenamevandebevolking indeloopvandeMiddeleeuwenmoestensteedsgroterearealenlandbouwgrond incultuurworden
genomen.Toenamevandelandbouwproduktiewerdvooralvanafdelate
Middeleeuwenbereiktdoortoepassenvaneenzandhumusmengseluitde
zg. potstallen.Deheideveldenondergingeneensterkeuitbreiding
t.o.v.bosalsgevolgvandetoenamevanhetaantalschapen,nodig
voorhetvergarenvanschapemestenhetstekenvanheideplaggen,
gebruiktalsstrooisel indepotstallen.Bijveelvuldigplaggensteken
opdezelfdeplekleiddedezevegetatieverwoesting tothetontstaan
vangrotestuifzandcomplexen,zoalshetLangboschenaangrenzendegebieden.Ookdeopkomstvandeboekweitcultuur inde16eeeuw,als
typischroofbouwgewas,werktehetontstaanvanzandverstuivingenvermoedelijkindehand (Bisschops,1973).
Indelaaggelegengebiedenmetveengroeiwerdveengestokenofgebaggerdvoorbrandstof.Alsgevolghiervanwerddeverlandingsteeds
opnieuwteruggedrongen.
Uitrecentetijddaterendeingrijpendebodembewerkings-enverbeteringsmaatregelen,zoalsdiepploegen,bezanden,egaliseren,ontwateren,die
inhetkadervanruilverkavelingswerken,ontginningen,enz.wordenuitgevoerd.

-Tengevolge-
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Tengevolge vandeontwatering endaarmee gepaard gaande grondwaterstandsdalingen hebben veel oorspronkelijk ongerijpte veengronden
een rijpings en/of veraardingsproces doorgemaakt.
Eenander gevolg vanhetingrijpenvandemens isdatdoorregelmatige bemesting enbewerking vanbouw-engrasland enhetontbrekenvandenatuurlijke vegetatie hetpodszoleringsproces indepodzolgronden grotendeels isstopgezet, terwijl ditinstuifzandgronden
enonder heidenogsteedsvoortgaat.
Samengevat kangezegd worden,datdefactormens eenzeer belangrijke
isgeweest enookzalblijven.

6.2.7 Tijd
Tenslotte speelt detijd bijdeontwikkeling vandebodemeenrol.
Aangenomenmagworden,datdebodemvorming indelaatste periode
vanhetpleistoceen isbegonnen,ca.10.000jaar geleden.

6.3

Bodemvormende processen
(Zievoor horizont benaming DeBakker enSchelling, 1966:62-64).

6.3.1 VormingAl-horizont
Eenvandebelangrijkste bodemvormende processen isdevormingvan
eenAl-horizont.Plantenresten dieaanhetoppervlakwordenopgehoopt, afgestorvenwortels indegrond,organische stof,diealvan
oorsprong aanwezigwas (veen),vormenhetvoedsel voordebodem flora
en fauna.Hetdoor grotere dierenverkleinde materiaalwordt weer
door kleinere dieren aangetast, terwijlookbacteriën enschimmels
eenrolspelenbijdeomzetting. Deze biologische omzettingvan
organische stof indebovengrond vaneenbodemprofiel ishetproces,
dateenAl-horizont doet ontstaan.

6.3.1.1 DeAl-horizont inminerale gronden
Deze bestaat uiteenrelatief donker gekleurde bovenlaag.Dedikte,
kleur enhumusgehalte vandeze laag zijn belangrijke criteria voor
het onderscheiden vaneenzgn.minerale eerdlaag (DeBakkeren
Schelling, 1966).

6.3.1.2 DeAl-horizont inveengronden
Bodemvorming inveen begint,wanneer hetwordt ontwaterd. Hierdoor
gaat irreversibel water verloren,waardoor lucht inhetmateriaal
doordringt. Langs chemische enbiologischewegworden gemakkelijk
aantastbare koolhydraten omgezet inC02enH20.
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I cc1-wt-efselsworden hierbij geheel of gedeeltelijk aangetast un
e-worden tevens donkergekleurde humineachtige stoffen gevormd,
(Lezich om en indemoeilijk aantastbare stoffen, zoals lignine,
; zetten (Pons, 1961). Ook komt stikstof voor de plantengroei vrij.
} •ontstaat een zwartachtig gekleurde geaèreerde horizont, waarvan
e:houtige delen en een deel van de celstructuren nog zichbaar blijven.
I ze laagwordt als verweerde laag of C-laag aangeduid (Pons, 1961).
L'bovengrond wordt dan begaanbaar en slappe veenlagen veranderen
g leidelijk ineenvrij stevige doorlatende massa. Het proces heet
f sische,chemische enbiologische rijping.
E jeenverdergaande chemische enbiologische rijping van het vervierde veen treedt een proces op,datmet denaam veraarding wordt
aangeduid,bepaalde bodemdieren, zoalsmicro arthropoden,springstaarten,duizendpoten, pissebedden en regenwormen eten op grote schaal
niastverse organische stof ookveendelen. Hierbij worden excrementen
g'-vormd,die opnieuw gegetenworden.Dit proces laat zichnog enige
milenherhalen. Bijvoldoend langeduur van dit proces gaat de oorspronkelijke veenstructuur geheel verloren enontstaat eenboveng ond vanveraard veen.Deveraarde bovengrond is eenorganische Al
erwordt bijvoldoende dikte (15cm.)enwanneer hij bestaat uit ten
h'Ogste 10à 15volume-procenten herkenbare plantenresten, eenmoerige
eirdlaag genoemd.

6.3.2

P<dzolering
D tproces kan alleen optreden ingebieden,waar dejaarlijkse neersiag deverdamping overtreft.
Er treedt verplaatsing opvan humus,uitloging van sesquioxyden
(ijzer enaluminium)en inspoeling van deze stoffen indiepere lagen.
Tigenwoordig heerst demening, dat bepaalde organische verbindingen,
met name inwater oplosbare fulvozuren in staat zijnmet Fe enAl
conplex

verbindingen tevormen,waardoormigratie van deze ionen in

hot profiel mogelijk is (Van Breemen en Novozamsky, 1972).
AJs gevolg van de uitspoeling verdwijnt uit debovengrond ijzer en
aluminium enontstaat onder deAl-horizont eengebleekte grijze
A.-horizont of loodzandlaag.
Eindeel van de uitgespoelde stoffen kan onder deAz-horizont worden
a;',ezet ineen inspoelingslaag of B- horizont (podzol-B).
Mi-ïspreekt in Nederland van podzolgronden wanneer de inspoelingshrrizont (podzol-B)duidelijk isontwikkeld. De aard van de podzol-B
i bij de bodernklassificatie het differentiërende kenmerk (De Bakker
ei Schelling, 1966).
-6.3.3 Vorming-
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6.3.3 V>rming hydromorfe kenmerken
li'dromorfeverschijnselen ontstaan als gevolg van periodieke verzad-gingvan degrond metwater.
E>orafwisseling van oxidatie- en reductie processen iseen bepaalde
v rdeling van ijzer indegrond ontstaan.Dit is te zienaan hetontb eken van ijzerhuidjes op de zandkorrels bijmeer zandige sedimenten,
B jnat ontwikkelde zandgronden is nl. de C- horizont meestal homog enbleekvankleur als gevolg van het ontbreken van deze ijzerhuidjes,
E n voldoende dikte endiepte van deze laagvormthet voornaamste
criterium voor het onderscheiden vanhydromorfe zandgronden.

6.4

Bdemklassifikatie
Op grond vanverschillen inbodemvormende'processenkunnen diverse
soorten bodemsworden onderscheiden. Indit hoofdstuk zal de relatie
g legdworden tussen debesproken bodemvormende processen enhet
h idigeNederlandse systeem van bodemklassifikatievoorwat betreft de
g onden die inhet onderzoeksgebied voorkomen.
A'lereerst kunnen gronden onderverdeeld worden inveengronden en
m nerale-gronden.
Veengrondenkunnen onderverdeeld worden inrauwveengronden eneerdv engronden als al ofniet eenmoerige eerdlaag aanwezig is.
R uwveengrondenworden verder onderverdeeld inniet-gerijpte rauwveengionden, die eenverweerde bovengrond hebben van tenhoogste 20cm.
dik engerijpte rauwveengronden,welke dieper dan 20cm. gerijpt zijn.
0; grond van het al ofniet aanwezig zijnvan eenminerale eerdlaag
w<rdenminerale gronden,uitgezonderd depodzolgronden,waar naast de
Ai- vorming andere bodemvormende-processen optreden,onderverdeeld in
ei.rdgronden envaaggronden.Als gevolg vanhetniet voorkomen van
i /.erhuidjesop de zandkorrels indeC- horizont (hydromorfe kenmerken)
kunnen indit gebied gooreerdgronden envlakvaaggronden onderscheiden
werden.
De podzolgronden behoren tot de humuspodzolgronden opgrond vande
pidzol-B. Bovendien zijndeze numusposzolgronden ontwikkeld onder
invloed van het grondwater. Daardoor worden deze gronden gekenmerkt
door deaanwezigheid van duidelijke amorfe humus inde podzol-B en
h«,tontbreken van eenmoerige laag inhet profiel. Inde podzol-B
i: naast humus vaak uitsluitend aluminium opgehoopt. Naarmate de
h<-rtuspodzollennatter zijn, zijnde gehalten aan ijzergeringer (Pape,
1')5).

TabeU Opbouw legenda
VEENGRONDEN
40-80
V2

dikte ve^npakket
(cm;

<40
V1

bover.j rond

ongerijpt

>80
V3

gerijpt en veraard
gerijpt
r
a
veenmosveen veenmos'veenmet zeggeveen met
zeggeveen
veenmosveen
s
CS
SC

bagger
zeggeveen
veer,soort
b
c
— _.. _.,
voorbeek :rV2 c/b= gerijpte v e e n g r o n d ,veendikte 40-80 cm,zeggeveen op bagger
M I N E R A L E GRONDEN
Hna

v e l d p o d z o l g r o n d , minder dan 4 0 c m diep o n t w i k k e l d

Hnb

veldpodzolgr ond ,meer dan 40 cm diep o n t w i k k e l d

HnB3

v e r w e r k t e podzolgrond, met o n g e s t o o r d e B 3 - h o r i z o n t

Hn B3/C'

v e r w e r k t e podzoIgr o n d ,deeIs met o n g e s t o o r d e B3 - h o r i z o n t , deels tot
in de C 1 - h o r i z o n t v e r w e r k t

pZn

g o o r e e r d g r o n d , met duidelijk ontwikkelde A1- h o r i z o n t , met
hydromorfe kenmerken

Zn

v l a k v a a g g r o n d , z o n d e r duidelijk o n t w i k k e l d e A1- h o r i z o n t , met
hydromorfe kenmerken

TOEVOEGINGEN
h u m o s i t . i t bovengrcnd
(bij ontgonnen gronden)
% humus

w e i n i g humeus

humeus

z e e r humeus

venig

<3%
wh
<20
ZO

3-5%
h
20-40
Z1

5-15%
zh
40-80
Z2

>15%

d i k t e zanddek(cm)
vergrav'n
geega11s 5erd
open wa er
beek / s l o o t

V

>80
Z3

I—1>

&3

GRONDWATERT RAPPEN INDELING
gr o ndw t e r t r c p
Gt
gemiddf.'.d h o o g s t e g r o n d w a t e r s t a n d
in cm beneden maaiveld
(GHG)
gemiddc d l a a g s t e g r o n d w a t e r s t a n d
m e m b c i e d e n maciveld
(GHG)

II

50

50-80

V

VI

VII

<40

40 - 8 0

>80

> 1 20

120

20
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7. BODEMS \RT EN LEGENDA
7.1

Legenda
Uitgangspunt voor deze legenda vormt het systeem van bodemkLassifikatie
voor Nederland (De Bakker en Schelling, 1966). Gevolgd is het systeem
van indeling van Nederlandse bodems met hun benamingen op grond van
gedefinieerde differentiërende criteria.
niverband met de grote schaal waaropgekarteerd is en het doel van
de kartering, is voor sommige gronden een meer gedetailleerde indeling opgesteld.
De basisvoor de coderingen van de diverse legendaeenheden wordt gevormd door de legenda van de systematische bodemkaart 1:50.000 van
Mederland.

7.1.1 Opbouw legenda (zie tabel 4 )
)ehoofdindeling is gebaseerd op verschil in moedermateriaal nl.:
veengronden en mineralegronden.
Aet eerste karteringskenmerk, waarop veengronden zijn ingedeeld,
is de dikte van het veenpakket. In tegenstelling tot wat gebruikelijk
is, zijn ook tot de veengronden gerekend, gronden met een moerige laag
van 20 tot 40 cm. dik (VI). Deze gronden zijn genetisch het meest
verwant met de "echte" veengronden. Alle bodemvormendeprocessen, die
Lnveengronden optreden vinden ook in deze gronden plaats.Ook komen
r>pdeze gronden dezelfde vegetaties voor als op diepere veengronden.
Iet Nederlandse systeem van bodemklassifikatie brengt deze ondiep
aoerige gronden onder bij de broekeerdgronden.
•Zen tweede criterium voor indeling van veengronden zijn de bodemvormende processen,die al of niet in de bovengrond hebben plaatsgevonden. Er is een nauw verband tussen de aard van de bovengrond en de
vegetatie die op de bodem voorkomt (zie hoofdstuk9 ) .
verschillen hierin zijn dus ecologisch erg belangrijk,
iodemvormendeprocessen die optreden zijn rijping en veraarding,wat
Ievolgende indeling van de bovengrond tot gevolg heeft: ongerijpt,
-erijpt en tenslotte gerijpt en veraard.
ingerijpte veengronden zijn zeer slap en waterrijk en kunnen indien
ileen rijping is opgetreden ten hoogste 20 cm. gerijpt zijn en

