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Voorwoord

Be bademkundige verkenning van het C.;.M.-natuurreservaat " de Oud« Maat"
is uitgevoerd op veraoek van de Consulent too* natuurbehoud van hst Staatsbos
beheer te Arnhem» Ir à. Bakker.
Be afspraak hlertos werd gemaakt op de vesgaderiiig van 17 sept«aber 19&8»
gehouden la het kantoor van het Staatsbosbeheer, Velperveg 53*
Het doel van de verkenning is een bodemkundige» bijdrage te leveren foor de
opstelling w* eea voorlopig beheersplan van hst natuurreservaat•
Se benodigde gegevens sijn ontleend aan een kort besoek aan fc^t tt-rsia en aan
opnamen die ia 1956 werden verrioht door diverse personeelsleden van (lm Stichting voor Bodemkarteriog ten behoeve van ondersoek uit te voeren door het I«f•
B.O.N. in een gedeelte van het natuurreservaat•
Se verkenning» de verwerking van de reeds eerder versaraelde gegevens en de rap
portering is uitgevoerd door J.F« Bannink.
Be leiding berustte by ir J.C» Pape» hoofd van het Hayon Oost van de Stichting
voor Bodemkartering.

Bq Adjuaot Directeur
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Opperrlaktes

luim 3 ba

Beschikbare kaartent

Topkaarten, sltuatiekaartea van S.B.B.
Ontwerpkaarten betreffende bodemgesteldheid,
vegetatie, aard van de bovengrond, hoogteligging
vervaardigd door Stiboka.

Cultuurgeschiedenis
eikenhout dat omstreeks 1953 gedeeltelijk is gekapt. Het wordt
nu omgevormd tot opgaand bos. Sen klein gedeelte bestaat uit
een in 19^3 aangelegde populieren beplanting,
let terrein is mogelijk uit bos ontgonnen tot grasland» te oor»
delen naar de naam.
Bemesting»

Tamelijk hoge P-totaal oijfers doen vermoeden dat de bovengrond
is verrijkt met ingestoven kunstmest. Aanvoer door overatromingswater lijkt eveneens mogelijk.
In het zuidelijk deel Tan het terrein komt plaatselijk een ma
tig dikke Ai-horizont voor, vermoedelijk ontstaan door bemes
ting uit de potstal.
In een laag gelegen gedeelte komt een oude gegraven sleuf voor,
elders een grillige greppel.
In het zuidelijk deel is de grond op verschillende plaatsen
vergraven, mogelijk door zandwinning.

geologie
Situaties

let terrein ligt in het overgangsgebied van het Fluviatiele
Laagterras naar het lekzand.

Lithologie»

De ondergrond bestaat vrijwel geheel uit fluviatiel scherp
sand, matig fijn tot matig grof, zwak lemlg, plaatselijk kalfcrijk, soms met sterk lemige laagjes.
Ie bovenste 30 à 40 om bestaat uit sterk lemig en zwak kleiig
sand, vermoedelijk met een sterke bijmenging Tan dekzand.

rijkdom»

let fluviatiele zand is bont, het bevat veel gemakkelijk Terweerbare mineralen.
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Beli'éf«

Hat terrein is tamelijk vlak. Ba grootste hoogteverschillen
sida ruim 50 on.

Boringen»

la 1956 aijn vaal boringen uitgevoerd tot 120 on diepte.

Bodemvoralngi

Ban «root daal vaa bat terrein baataat uit •lakvaaggroaden nat
aaa stark lamlga aa ewak klaiiga bovengrond (gleygronden)•
Onder aaa »aar âttaaa Ai-horiaont suit slide Jutants kont aaa bruiaa late vaster* Slaag voor» veelal mat ijaerooaoratles•
Plaatselijk komt aaa aaer zwak ontwikkelde podaol-B voor» Daar
ia da Aj-borlaoat wreder«
Op sommige plaatsen ia het auidelijk gedeelte varHoopt da Tar
taria; vaa bet strooisel op da vl&kvaag&roadaa langsamer dan
aidera* Ia aaa laag gadaalta ia da Aj-horisont kalkrijk. Daar
alja ia da oadex^road klaiiga teékkaa aanwesig (vermoedelijk
•ergraben).

Profielbeaobrii«
•logeai

Op aaa driatal plaataaa aija ia 1956 bodemprofielen besohre•aa. Bij alja aaagagavaa op bijlage 1«
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In C Bijn plaataalijk lanige laagjaa aanwaait* Overigens ie hat
boat rivier«and.
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Ir is een soort A2g aanwesig» die echter niet geheel oontinu is en
plaatselijk sterker roestig gevlekt.
Hydrologie
twatprj

Ir is geen kunstmatig ontwateringssysteem in het gebied aan»
wesig. Sen sloot langs de Koekoekstraat sorgt Toor de afvoer
•an eventueel oppervlaktewater.

Grondwater»

In het grootste gedeelte van het terrein komt het grondwater
vermoedelijk sleohts seiden hinnen 40 on diepte voor.
Zn het oostelijk gedeelte kont het sleohts gelden binnen 80 on
voor. Alleen in de laagste delen tont het grondwater sons hin»
nen 40 om.
Se diepste grondwaterstanden zijn vnml. dieper dan 120 om»

Vegetatie,,
le ondergroei in het hakhout is geer gevarieerd. Be volgende associaties
komen voort
eiken-berkenboa met o.a. boohtlge amele en dalkruid (vooral in het euiden)»
eiken»berkenboa met o.a. boohtlge smele en zaohte witbol»
viooltjesrijke eiken-berkenboe met o.a. kamperfoelie» adelaarsvaren, eaohte
witbol en deels ook bosanenoon,
eiken-haagbeukenbos met o.a. veel boaanemoon en grootbloemige muur» wat gele
dovenetel en vele andere soorten»
een overgang naar het alno-ulmion met bosanemoon» engelwortel» dauwbraam» bos*
aardbei, paardebloem» keverorohia» peperboompje» els» ens*
Be gevarieerdheid en soortenrijkdom spreekt temeer aan omdat hot een hak»
houtbosje betreft.
In het gedeelte waar het hout werd gekapt is een alles overheersende vege
tatie van adelaarsvaren ontstaan.
Kwetsbaarheid
Be gevarieerdheid van het terrein is relatief groot. Voor een flink ge»
deelte is de bodem gevoelig voor bewerking maar tamelijk weinig gevoelig voor
ontwatering en bemestingsinvloed. Afgeaten van de strooise^inri » kan de grond
redelijk goed tegen betreden. Voor verontreiniging is het bodeanilieu wel ge
voelig maar het gevaar voor verspreiding van de nadelige gevelgen is kleia.
Het gevaar van overstroming is gering.
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