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I, A L G E M E E N O V E R Z I C H T

Onder het begrip heterogenisatie worden verstaan de veranderingen in physische en chemische eigenschappen, welke na verloop van tijd in het bodemprofiel van een sediment plaatsvinden. Deze veranderingen ilIustreren door
de ontwikkeling van bepaalde horizonten de bodemvorming, welke het gevolg is van een onderlinge samenwerking tussen:
a. mechanische en chemische verwering,
b. humusvorming (afbraak, omzetting en humificatie van organische stof),
c. transport en accumulatie in bepaalde horizonten van de verweringsproducten en de producten der humificatie.
z*
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men
~~t meest bekende voorbeeld van heterogenisatie in Nederland
~ ~ ~ ~
aan het loodzandprofiel van de Podzolgronden. Naast h u m u s o ~ in
de Ao-horizont vindt transport van humusverbindingen naar beneden en
daarmee
van Fe en Aluit de AZ- of loodzandhorizont plaats- Tenslotte treedt weer een afzetting van humus en Fe-humusverbidingen in de
donkerbruine of roodbruine zgn. B-horizont Op, welke vaak verkit is.
Dicht bij de Podzolgronden staan de Nederlandse Bmine Bosgronden. Deze
eveneens zure, soms m a k Iemige zandgronden bezitten onder een zure strooisellaag (&) slechts een door humusstoffen ,,verborgeny' Az-horizont, welke
geleidelijk overgaat in een nimmer verkitte, bruine of geelbruine B-horizontDeze Brown Podzolic gronden vertonen dus een geringe profiel differentiatieHumusophop~~gen
in de bovengrond komen ook voor in de grondwaterprofielen,de zgn. Gleygonden van zand- en kleigebieden. Naar het al of niet
voorkomen van een gebleekte, uitgeloogde horizont onder de humeuze, soms
zelfs venige bovengrond staan deze gronden in het Amerikaanse systeem van
bodemclassificatie bekend als Low-Humic Gley gronden en Humic Gley gronden.
Het Low-Humic Gley profiel vertoont op lemig moedermateriaal in vele gevallen een door klei-inspoeling zwaarder ontwikkelde B-horizont met prismatische structuren (zie fig. 2). In mindere mate is dit ook het geval bij de
Humic Gley gronden. In het bijzonder in de zandiger sedimenten vertonen
de Low-Humic Gley gronden vrij vaak een ijzer-inspoelings B-horizont.
Een minder sprekend voorbeeld van heterogenisatie wordt aangetroffen
in de ondergond van vele van onze kleigronden. Onder de bovengrond vertonen zij veelal duidelijk prismatische structuren. Op de vorming van dergelijke structuren wordt in de Noordoostpolder zelfs de drainage gebaseerd.
O p zichzelf zijn deze structuurelementen nog geen voorbeelden van heterogenisatie. Zij zijn slechts het gevolg van een ontwatering en niet van één van
de hierboven genoemde factoren.
Wel is er sprake van heterogenisatie, wanneer de structuurelementen een
dun, donker humushuidje vertonen. Er heeft dan een neerwaarts transport
van humeuze stoffen uit de bovengrond plaatsgevonden en een inspoeling
in de onderliggende (B-)horizont. Bij een kleurbepaling valt dit duidelijk te
constateren door de kleur ongewreven en gewreven te vergelijken. Gewreven
is de kleur dan bruiner, lichter dus. Dergelijke gronden zijn zwak zuur. Ze
zijn steeds ontkalkt en zijn tot ontwikkeling gekomen onder een langdurige
begroeiing met gras. Zij staan bekend als Prairiegronden.
Naast de Prairiegronden komen er in Nederland, inhet bijzonder in het
noordelijk zeekleigebied, gronden voor, welke ook onder een grassenvegetafie zijn ontwikkeld en soortgelijke, doch meer geprononceerde profielkenmerken vertonen- Het z Q de
~ zgn. knip klei gr o nden, welke niet een prismastructuur, doch een kolomstructuur in de B-horizont vertonen. Grote,
harde structuurelementen staan als ,,mannetjes" naast elkaar in
het profiel (zie fig. 3) Behalve uitspoeling van humus vindt mogel~,elijk
in deze
ponden tevens kleitransport vanuit de A-horizont plaats, De klei van deze
gronden bevindt zich nl. in sterk gepeptiseerde toestand door een vaak zeer
hoge Na'-bezethg van het adsorbtie~om~lex.
&,zodanig moeten deze
gronden worden gezien als solonetzgronden.
Heeft in deze gronden een nog niet nader geverifieerd kleitransport plaats
is dit het geval in zgn. slempige gronden, o.a. in zeeland.
Deze 'lernpigheid treedt OP in de oudere reeds ontkalkte
en vertoont daarbij een uitspoeling van klei.

Meer bekendheid geniet het verschijnsel van kleitransport in de Grq-Brown
Podzolic gronden (podsolige Braunerden), welke op de oudste stroomgronden
en ook op de pleistocene ri~ierleemgronvan het Utrechtse ri~~ierkleigebied
den van Noord-Limburg tot ont~lkkelingzijn gekomen. Het bodemprofiel
van de gronden van deze Great Soil Group vertoont een lichtere A-horizont
boven een door klei-inspoeling zwaarder ont\sikkelde, prismatische B-horizont (zie fig. 4). In de jongere, nog kalkrijke stroomgronden van het r i ~ i e r kleigebied is de bodemvorming minder geprononceerd, alhoewel op vele
plaatsen de profielonhvikkeling in een duidelijke kleivorming reeds alle kenmerken draagt van de Brown Forest grond (Braunerde hoher Basensattigung).
t

11. P R O C E S S E N BIJ D E H E T E R O G E N I S A T I E

Beschouwen we nu de verschillen in profielontwikkeling nader, dan behoeft
eerst het systeem in het tot stand komen van de verschillende bodemvormingen nadere toelichting. Daarbij zal niet in extenso worden ingegaan op
de verschillende theorieën omtrent de verweringsprocessen in de bodem en
de vraag, of er al dan niet en op weke wijze transport bij een bepaalde profielontwikkeling plaatsvindt.
Ten aanzien van d e venveringsprocessen geniet de iso-electrische venveringstheorie van.
Mattson d e grootste bekendheid. Mineralen worden door oxydatie en hydrolyse afgebroken,
waarbij d e bouwstenen van het kristalrooster, o.a. de amphotere colloidale sesquioxyden en
het kiezelzuur vrij komen. Bestendi zijn de sesquioxyden slechts als gel in een iso-electrische
~ ~bij d e p H 8,l en 7,1, terwijl ook het kiezelzuur
toestand, voor A I ( 0 H en F ~ ( O Hresp.
slechts in alkalisch mi ieu als zodanig bestendig is. Bij pH's lager dan 8,l en 7,1 verkeren
volgens Mattson de sesquioxyden in een solvormige electropositieve toestand, waardoor
verbindingen met het electronegatief geladen kiezelzuur mogelijk worden. Een nieuwvorming van zgn. gemengde gelen treedt hierdoor op; het ampholyt streeft steeds naar een isoelectrische toestand. Bij elke p H toestand vertoont het nieuw gevormde meng-gel een andere Si02/R20,verhouding. Onder bepaalde gunstige omstandigheden kan het meng-gel
tot een kleimineraal kristalliseren (b.v. Kaoliniet A1,0,.2 SiOa 2.H20).
Theoretisch zou, naarmate de dissociatiegraad van de sesquioxyden groter wordt, d e
hoeveelheid gebonden SiOzgroter moeten zijn. Deze en daarmede de gehele Mattsonse beschouwingen gaan evenwel alleen op in basenarm milieu. In basenrijk milieu verlopen de
reacties der klei-nieuwvorming geheel anders. Daar is de Si02/Ra0,verhouding juist groter.
Montmorilloniet b.v., gevormd in basenrijk, zwak alkalisch tot neutraal milieu, heeft een
Si02/R20, verhouding van & 4: 1, terwijl in basenarm, zuur milieu kaoliniet wordt gevormd met een SiO,/R,O, verhouding van f 2: l.
Bij zeer lage H's - in het algemeen beneden de p H 4 (Laatsch, 1938) - is volgens Mattson (1932, 19337de dissociatiegraad van de ampholyten zo groot, dat geen bestendige neutrale verbindingen met kiezelzuur meer mogelijk zijn. Er treedt geen nieuwvorming van
klei meer op. Integendeel, de kleiafbraak gaat overheersen en de vrijkomende Fe- en Al
verbindingen gaan nu solvormige, electronegatieve verbindingen aan met de humuszuren.
Volgens Correns en von Engelhardt (1938) spelen zich in het geheel geen colloidale
reacties af, doch verloopt het proces der verwering volgens ionenreacties. Van Schuylenborgh en Sanger (1950 tekenen hierbij aan, dat het onwaarschijnlijk is dat amorphe sesuiox den-silicium col oiden, zonder een ionenstadium te passeren, zouden overgaan in
auideEjk platerig opgebouwde kleimineralen. Beide auteurs stellen bovendien de Mattsonse
theorieën in een aanvechtbaar licht, door aannemelijk te maken, dat in de bodem de sesquioxyden niet electropositief, doch electronegatief zijn.
Jackson C.S. (1948) zien het proces der verwering volgens het residu rincipe. Er bestaat
een evenwicht tussen constante afbraak en opbouw. Bij een dalende p H tan elk kleimineraal
het moedermateriaal zijn van een nieuw kleimineraal door verlies van SiO,. Dit proces zou
ook reversibel zijn onder opname van basen.
Ook ten aanzien van het proces van kleitransport in de bodem zijn de meningen verdeeld. Volgens Pallmann, Prei en Hamdi (1943) vindt een passief transport van colloidale
bodemdeeltjes uit de A-horizont plaats, naast een inspoeling in een B-horizont. Zij onderscheiden bij dit transport van colloiden een ,,Wanderphase" en een stabilisator. I n een
zwak alkalisch of neutraal milieu is transport mogelijk met behulp van een schutcolloid;
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kiezelzuur en SiOa-R20,complexen fungeren als stabiiator. I n gronden met een pH <
5,5, dus bij een lage basenverzadiging, b kleitramport mogelijk met H.-ionen als stabilisator. Cline en Frei (1949) tonen aan, dat het bij dit transport in hoofdzaak gaat om de fractie
<2 mu en wel in het bijzonder om de fractie < 0,2 of 0,5 mu (zie tabel 1).
Laatsch deelt deze inzichten over mechanisch kleitransport niet.') Hij gaat uit van nieuwvorming ter plaatse in de B-horizont. B r o m en zijn medewerkers Thorp en Byers (1938 en
1942) staan ook een transport van kleimineralen in solvorm voor.

In het kort komen alle theorieën hierop neer, dat onder een natuurlijke
bosvegetatie in alkalische tot neutrale gronden de vrijkomende componenten van
de verwerende silikaten direct nieuwvorming van kleimineralen te zien geven.
Echter bij een zeer hoge basenbezetting in het bijzonder in CaC0,-rijke
gronden (Jackson, 1948), verloopt deze verwering en daarmede de Meivorming zeer langzaam. Er vindt een gerede neutralisering van de humuszuren
plaats, o.a. door uitwisseling van de overmaat kationen.
In iet, minder barenrijke alkalische tot neutrale gronden veroorzaakt de afbraak
van de organische stof een sterkere H'-ionen productie en daarmede een
krachtiger verwering en dus ook een sterkere nieuwvorming. De Duitse
nomenclatuur spreekt hier van ,,Verlehmung". In gronden met een p H >
f 6,5 vindt nog geen kleitransport plaats. De profielontwikkelimg is niet uitgesproken, d.w.z. men vindt geen uit- of inspoelingshorizonten (Brown Forest grond of Braunerde hoher Basensattigung).
I n gronden met een basenverzadiging van globaal gesproken beneden f 80 %, in
het algemeen in gronden met een p H < 6, begint onder invloed van de
hogere H'-ionenconcentratie transport van colloidale kleimineralen (d.w.z.
deeltjes < 2 mu) op te treden. Uit de zwak zure bovengrond (A-horizont)
spoelt klei naar beneden, zodat dus meestal een kleiverrijking in de zwaardere B-horizont valt te constateren. De Amerikaanse classificatie spreekt hier
van een Gray-Brown Podzolic grond, terwijl, al naar de ontwikkeling van de
uitspoelingshorizont, de Duitse classificatie spreekt van een podsolige Braunerde mittler of niedriger Basensattigung. Cline en Frei (1949) laten deze
inspoeling zeer fraai in een foto zien, terwijl Laatsch (1938) het
in
karakter van A- en B-horizont aantoont met de verzadigingsgraad en het
S X 100 en
basenhoudend vermogen (resp. V- en T-waarde, waarbij V = T

S = basenbezetting) in fig. 5.

In gronden met een bnrenverzadiging van globaal gesproken minder dan 25 %
(pH < f 5) vindt nagenoeg geen nieuwvorming of transport van kleimineralen meer plaats, maar slechts afbraak. De vrijkomende Fe- en Alverbindingen spoelen uit met humuszuren, zonder bindingen met kiezelzuur
aan te gaan. De uitspoelingshorizont kan het typisch gebleekte karakter van
het podzolprofiel gaan vertonen. Dieper in het profiel slaan de Fe- en Alverbindingen bij een hogere pH weer neer en vormen daar een bruine Fehumus B-horizont.
Al deze typen van bodemvorming komen in Nederland voor. Men kan
zich nu voorstellen, dat elk dezer profieltypen zich door een geleidelijke verdere uitspoeling van de basen en de daarmee voortschrijdende verzuring van
de bodem uit een voorgaand stadium heeft ontwikkeld.! De beginphase i n
l)
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Zie hoofdstuk 21 op blz. 212.

Unentwickelter Hangboden (Teicha
bei Halle a.d. S.)
----- Schwarzerde (Teicha)

-.-e-.-

Brauner Waldboden (Meuselwitz)

.............. Massig podsolierter Waldboden
(Bergholz, n. Halle a.d. S.).

Fig. 5.
Het verloop van de basenverzadigingsgraad (A) (V-waarde) en de kationenwaarde (B)
(T-waarde) in verschillende loessgronden van Midden-Duitsland (naar Laatsch, 1938).
The degree of saturation ( A ) (V-ualue) and Cation-exchange cakacity (B) (T-value) of dgfeerent
loess-soik in Middle-Germany (after Laatsch, 1938).

deze ontwikkelingsgang wordt dan bepaald door de basenrijkdom van het
oorspronkelijke moedermateriaal.
I n hoeverre een ontwikkeling van het ene profieltype in het andere plaatsvindt, valt vaak moeilijk te zeggen. Verschillende onderzoekers accepteren
evenwichtstoestanden in deze ontwikkelingsgang; zij spreken daarbij van
een rijpe bodemontwikkeling. Wanneer de profielkenmerken een overgaan
van het ene profieltype in het andere demonstreren, spreekt men van een
onrijpe bodem. Ten aanzien hiervan kan worden opgemerkt, enerzijds dat
elk overgangstype tussen twee typische profielen (Great Soil Groups) in een
evenwichtstoestand kan verkeren, terwijl anderzijds de mogelijkheid van een
werkelijke evenwichtstoestand ten zeerste moet worden betwijfeld. Het proces van bodemontwikkeling onder natuurlijke omstandigheden verloopt echter zo langzaam, dat dit doorgaans aan het menselijk waarnemingsvermogen
ontsnapt.
Gegeven een bepaald klimaat wordt de bodemvorming beheerst door:
a. aan de ene kant de basencapaciteit en basenbezetting van het moedermateriaal,
b. aan de andere kant de snelheid van uitspoeling van de basen.
De regelende factoren bij het evenwicht hiertussen zijn :
Ie. de doorlatendheid van het profiel, dus de granulaire samenstelling,
2e. de vegetatie.
De natuurlijke bosvegetatie voert telken jare door zijn bladafval basen
uit de ondergrond terug naar de bovenste profiellagen. Wanneer er tussen
uitspoeling en aanvoer evenwicht bestaat, wordt de profielontwikkeling rijp
genoemd en ontstaat geen andere bodemvorm uit het bestaande profiel.
De vegetatie als exponent van voedselrijkdom, water- en luchtverhoudingen, mag dan ook in zijn verschillende componenten vaak als kenmerkend
voor een bepaaldeprofielontwikkeling worden gezien. Was de bodem niet rijp, dan
verandert na verloop van tijd met de algehele profielontwikkeling ook het
begroeiingstype. De onderzoekingen van Tuxen hebben hierop een duidelijk
licht geworpen. De regelende functie van de vegetatie bij de profielontwikke-

Fig. 6.
Overgang van het Brown Forest profiel naar het Gray-Brown Podzolic profiel (naar Cline,
1949).
A Brown Forest - Gray-Brown Podzolic &@Ze sequence (after Cline, 1949).

ling is oorzaak, dat, wanneer van een bepaalde grond de vegetatie veranderd wordt, ook de profielontwikkeling anders gaat verlopen.
Cline, Frei en McCaleb (1950) hebben de overgangen van de verschillende profieltypen bestudeerd. Cline (1949) vergeleek allereerst de overgangen van een Brown Forest grond naar een Gray-Brown Podzolic grond
(zie fig. 6). Bij afnemend kalkgehalte, dus in de richting van de Gray-Brown
Podzolic grond, wordt de Al-horizont minder granular en krijgt meer een
kruimelstructuur. Er heeft zich een zwak zure uitspoelings (A,-) horizont ontwikkeld, waarvan in de Honeoye serie het bovenste gedeelte (Az1) zwak geelachtig bruin van kleur is. De Azz-horizont vertoont een duidelijk bleekbruine
kleur en een platerige structuur. De zware Bz1-horizont vertoont duidelijke
prismatische structuren. In het onderste deel (B,,) kan deze horizont zwak
kalkhoudend zijn. Het moedermateriaal is sterk kalkhoudend.
Vervolgens vergelijkt Cline de overgang van het Gray-Brown Podzolic
~rofielnaar het zgn. Brown Podzolic profiel (zie fig. 7), waarin reeds sesquioxyden vrijkomen (bij een pH < 6,O). Hierbij valt op te merken, dat de
kruimelige (muil), practisch neutrale tot zwak zure, humeuze bovengrond
wordt vervangen door een sterk zure humusverrijking in de Ao-horizont.
Een uitspoelingshorizont (AZ) heeft zich in de karakteristieke Brown padzolic grond nog niet ontwikkeld. De bleekbruine AZ-horizontvan het GrayBrown Podzolic profiel vertoont de donkerder, geelachtig bruine Fe-humaat
kleuren van het zuurdere Brown Podzolic profiel. De platerige A,z-ho~zont
van het Gray-Brown Podzolic profiel is overgegaan in een fijnkruimelige
structuur.
Ofschoon de verschillende gronden uit de gereproduceerde figuren geacht
worden in een evenwichtstoestandte verkeren en dus rijp te zijn, meent Cline
toch een zekere ontwikkeling van het ene profiel in het andere te kunnen ontdekken tengevolge van een met de tijd voortschrijdende verarming en verzuring. Zo acht hij het niet onmogelijk, dat de donkerder geelachtige kleuren van de Ani-horizont van het Gray-Brown Podzolic profiel een beginnende Brown Podzolic ontwikkeling illustreren. Immers in gronden met een
pH Z 6 komen de verschulen in habitus tussen een AZ1- en A,,-horizont
12

Afname van het CaC0,-gehalte in het moedermateriaal>Decreasing CaCO, in the parent material
Toename van de zuurgraad van het solum
Increasing acidity of the solum
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Fig. 7.
Overgang van het Gray-Brown Podzolic profiel naar het Brown Podzolic profiel (naar
Cline, 1949).
A ~ r & - ~ r o kPodzolic
n
- Brorern Podzolic profile seguence (after Cline, 1949).

niet voor. Oolr de aanwezigheid van klei in het Brown Podzolic profiel in de
onderste Bri- en Ba-horizonten brengt Cline in verband met de mogelijltheid van een in gang zijnde, doch nog niet geheel voltooide klei-afbraak in
de diepere proiiellagen. De waarneming, dat naar de podzolkant de kleiigheid van deze lagen afneemt, steunt deze mening wel. Dit zou evenwel inhouden, dat hier oorspronkelijk een Gray-Brown Podzolic profiel ontwikkeld was, hetwelk nu in afbraak is.
Volgens Cline komt het eigenlijke Brown Podzolic profiel pas tot ontwikkeling, wanneer door een verdere uitputting van de basen ook de vegetatie gaat veranderen en daarmee ophoudt aanzienlijke hoeveelheden basen
omhoog te voeren.
Cline concludeert dus tot ontwikkelingen van liet ene profiel in het andere.
Aan de hand van tabel I wordt gedemonstreerd, hoe zich daarbij de B-horizont, of beter gezegd de horizont van de grootste klei-accumulatie naar beneden verplaatst, m.a.w. hoe de A2-horizont zich verdiept.
Oolr Mattson geeft naar aanleiding van de inzichten van Aaltonen weer,
hoe de profielontwiklteling, i.c. van het podzolprofiel, gedacht moet worden
(zie fig. 8).
Hieruit blijkt ook bij het podzolprofiel een geleidelijke verdieping van de
A,-horizont en voorts een steeds krachtiger wordende ontwikkeling van het
bovenste deel van de B-horizont op te treden.

TABEL
1 Mechanische samenstelling en pH van de verschillende horizonten in een B r o m
Forest grond (I de nog neutrale overgang naar de Gray-Brom Podzolic grond
(11) en de ree& ZW overgang van de Gray Brown naar de Ikown Podzolic
grond (111).
Mechanical composition andpH of the different horizons of a Brown Forest
(I), a still
neutral intergrade to a Gray-Brown Podzolic soil (11) and an acid intergrade of a GrayBrown Podzolic soil to a Brown Podzolic soil (III).
Diepte

I Brown-Forest

I1 neutraal
Gray-Brown
Podzolic

I11 zuur
Gray-Brown
Podzolic

X

16,39
12,41

37,77
35,60
31,75
31,08
39,57

44,32
46,95
49,05
52,48
48,04

6,98
7,32
7,52
7,75
8,35

5,99
5,40
6,60
11,64
16,81
12,87
6,35

17,33
15,57
16932
25,74
27,52
22,25
15,70

44,54
46,36
40,84
35,Ol
35,38
37,35
43,33

37,87
38,10
42,84
38,96
37,24
40,02
41,09

6,12
6,22
6,15
6,45
6,56
7,07
8,11

4,06
336
2956
6361
10369
5,96
234

12,73
12,61
12,10
14,97
21,51
15,80
10,86

35,78
32,74
29,70
23,88
25,79
26,29
33,24

51,09
54,85
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111. B E S P R E K I N G VAN D E P R O F I E L T Y P E N I N NEDERLAND

De algemene ontwikkelingstendenz van het podzolprofiel behoeft weinig toelichting meer. Onder de Nederlandse klimaatsomstandigheden is de vorming
van het podzolprofiel gebonden aan de arme zandgronden en dan nog in
het bijzonder aan de grovere zandgronden. Ligt de top van de fractieverdeling van het zand beneden 105 mu, dan wordt de doorlatendheid van het
zand zo gering, dat podzolering, d.w.z. de vorming van een A,-horizont,
veelal niet meer optreedt.
De ontwikkeling van het podzolprofiel in Nederland is in feite een degradatieproces. Tengevolge van de verstoring van de natuurlijke begroeiing,
welke vervangen werd door de ondiep wortelende heidebegroeiing, is een
sterke verarming, verzuring en daarmee gepaard gaande uitspoeling op gaan
treden.
Enige typische kenmerken van het podzolprofiel behoeven nog nadere toelichting :
a. De podzolen worden in het algemeen ingedeeld in: ijzer podzolen,
ijzer-humus podzolen en humus podzolen. Volgens Tamm heeft het podzolprofiel meer het humuskarakter, naarmate de grondwater beïnvloeding
krachtiger, of in het algemeen het profiel vochtiger is.
Uit gloeiproeven is evenwel gebleken, dat op dekzand verschillende hoge
en middelhoge heideprofielen in Nederland, welke laatste vooral een uitgesproken roodbruine en veelal verkitte B-horizont bezitten, practisch geen
ijzer in de B- of inspoelingshorizont bevatten. I n feite is deze horizont, wat
het Fe betreft, een uitspoelingshorizont; een zwakke ijzeraccumulatie valt
juist onder de Ba-horizont, in het overgangsgebied naar het onveranderde
C-materiaal te constateren. Voor de humusstoffen was de B, de eigenlijke
inspoelingshorizont. Onder bepaalde omstandigheden kunnen deze humusstoffen een ernstige verkitting veroorzaken.
De verklaring van dit verschijnsel wordt gezocht in de minerale samenstelling van het moedermateriaal. I n het zand bevinden zich weinig of geen
mineralen, waaruit na verwering Fe vrij komt. O p rijkere, o.a. praeglaciale
zanden, werd door gloeien wel een duidelijke ijzeraccumulatie in de B,horizont geconstateerd. Ook spreekt hierbij de samenstelling van het grondwater een rol. Wordt nl. zand gegloeid uit de doorgaans keiharde B,-horizont van middelhoge profielen nabij beekjes, dan blijkt de in hetzelfde Fearme moedermateriaal ontwikkelde BB-horizontwel Fe te bevatten. I n het
eerste geval bestaat het grondwater uit stagnerend voedselarm regenwater;
in het tweede geval uit werkelijk grondwater, dat een hogere p H heeft, nl.
ca 6-6,5.
b. Een ander verschijnsel, dat de laatste tijd veel aandacht vraagt, is de
humusophoping, vaak gepaard gaande met een wortelvilt, juist boven de
oerlaag. Voor sommjgen is het wortelvilt aanleiding, in deze laag een oud
oppervlak te zien, vooral wanneer daaronder weer een loodzandachtige ontwikkeling valt te constateren. Het bovenste loodzand zou dan van andere
origine zijn, b.v. opgestoven.
De aanwezigheid van een humusophoping boven de B-horizont kan evenwel zijn ontstaan door inspoeling van onvolledig afgebroken humusresten.
Veldtman (1934) spreekt van Torfortstein en verklaart dit door inspoeling
van ,,humuskool". De verder voortschrijdende humificatie van deze accu-

mulatie van organische stof veroorzaakt onder deze horizont een aantasting
van
. ---- de
. B-horizont en opnieuw een loodzand vorming. Geleidelijk aan oerdiept
zich hierdoor de Az-horìzÖ~t.
Florschütz (1941) geeft een geheel andere verklaring. Ook hij oppert de
mogelijkheid, evenals Beyerinck (1941), dat het loodzand als zodanig niet
bij het podzolprofiel behoort, doch is opgestoven. Het soms aanwezig zijn
van pollen in het loodzand kan hierop wijzen, alsmede het feit, dat soms
artefacten vlak boven de B-horizont worden aangetroffen. Volgens zijn inzichten zakt de B-horizont bij een verdere ontwikkeling van het podzolprofiel niet naar beneden, maar komt hij juist omhoog, doordat loodzandkorrels
van de uitgeloogde zode na nieuwe overstuivingen weer met humus-Fe verbindingenvomhÜld worden.
Het is nog moeilijk de verschillende theorieën over de ontwikkeling van het
podzolprofiel op hun juiste waarde te schatten. Temeer nog daar, naar van
Diepen heeft aangetoond, de A-horizont vooral in het onderste humeuze deel
vertikale krimpscheuren vertoont, welke, gezien in horizontaal afgestoken
vlakken, duidelijke polygonaalstructuren te zien geven. I n deze scheuren
wordt een ophoping van organische stof aangetroffen. De vraag blijft, wanneer deze accumulatie heeft plaatsgevonden en of deze misschien nog steeds
plaatsvindt.
Deze scheuren ontstaan, doordat het humeuze deel van de A-horizont
onderhevig is aan krimp- en zwelvermogen. Via deze scheuren zijn wellicht
ook stenen en o.a. de artefacten in het onderste deel van de A-horizont
geraakt.
Niet slechtsvindt de bovenvermelde humusverrijking in verticale scheuren
in dit deel van de A-horizont plaats, ook valt er een humusverrijking in horizontale scheuren waar te nemen. Het ontstaan van deze horizontale scheuren
is eveneens het gevolg van afwisselende indroging en bevochtiging en loopt
als verschijnsel geheel parallel met de platerige structuur van de A,-horizont
van de Gray-Brown Podzolic gronden in loess. Eenzelfde platerigheid vindt
men aan ingedroogde wanden van loessgroeven. Ook in zandgroeven wordt
een platerige indroging van de wanden gezien. De platen zijn hier evenwel
veel dikker, minder samenhangend en minder in aantal.
Niet geheel ondenkbaar is dus, dat de vaak zeer uitgesproken verrijking
met organische stof in het onderste deel van de A-horizont, welke soms aanleiding geeft daar een vroegere zodelaag te veronderstellen, voor een groot
deel ontstaan is door inspoeling van organische stof, mede via de verticale
scheurtjes. Het zode-achtig karakter is later versterkt doordat de heide in
deze laag is gaan wortelen.
-

De Nederlandse !,bruine bosgronden" worden vooral op de Veluwe aangetroffen in die gebieden, waar het bos - zijhet wellicht met onderbrekingen gehandhaafd is. Bij voorkeur is dit het geval op de, uit bosbouwkundig oogpunt meest gewenste, iets lemige zandgronden. Gezien de ~e~etatiegeschiedenis van de Nederlandse zandgronden, mag dan ook worden verondersteld, dat uit deze Brown Podzolic gronden waarschijnlijk al onze Podzolgmnden door devastatie van de natuurlijke bosbegroeiing zijn ontstaan.
Dat aan dit Brom Podzolic type een profielontwikkeling als van de GrayBrown Podzolic grond vooraf is gegaan, is slechts in enkele gevallen waar16
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Fig. 9.
Monsterplekken onder diverse ophogingsphasen van een grafheuvel nabij Ermelo.
Points of sampling underneath dijjferent phases of ruising of a tumulus
near Ermelo.

a

schijnlijk. Het voorkomen van dunne, bruine, doch lemige fibers onder het
eigenlijke bodemprofiel in de kalkrijke dekzandgronden (Pijls, 1948) enpraeglaciale afzettingen op de Veluwe wijst hierop. De meeste Nederlandse zandgronden evenwel zijn van oorsprong reeds te arm geweest voor een profielontwikkeling als van het Gray-Brown Podzolic type.
De Brown Podzolic grond is eigenlijk een Podzolgrond, welke echter in
een minder ver gedegradeerde toestand verkeert. In deze zure grond vindt
geen nieuwvorming of transport van klei, maar in hoofdzaak klei-afbraak
plaats. Er heeft zich nauwelijks of geen loodzand ontwikkeld. Een AZ-horizont is wel aanwezig, doch deze is door humusverbindingen verborgen.
Wordt deze horizont gegloeid, dan blijkt door het suikerwitte afgeloogde karakter der zandkorrels het podzolkarakter van deze grond overduidelijk. Uit
gloeiproeven blijkt, dat zich op de rijkere zandgronden onder deze ,,verborgen" A2-horizont een zeer uitgesproken Fe,- (en Al-) verrijkingshorizont
bevindt. Volgens onderzoekingen van Schelling wordt deze B-horizont door
de accumulatie van colloïdale verbindingen, zowel in het terrein als in de
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Verloop van de granulaire samenstelling in het solum van profielen van verschillende
ouderdom onder en naast een grafheuvel nabij Ermelo (overgang van Brown Podzolic
naar Podzol) .
Mechanica1 composition in the solum of prqfïles of dijjferent age underneath and outside a tumulus near
Ermelo (changefrom Brown Podzolic to Podzol) .
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analyseresultaten, gekenmerkt door een hoger gehalte aan deeltjes < 2 mu
(zie fig. 10). De verrijking met sesquioxyden is echter onevenredig krachtig,
zodat wel een omhoog voeren van Fe en Al door de begroeiing moet worden
verondersteld. Opmerkelijk is dat de B-horizont in tegenstelling tot die van
het podzolprofiel nooit verkit is, doch een hoog poriënvolume heeft en los
van structuur is.
Schelling heeft de ontwikkeling van het profiel van de Brown Podzolic
grond tot in zijn degradatiestadium (het podzolprofiel) kunnen volgen, door
profielen te bemonsteren onder opeenvolgende ophogingslagen van een grafheuvel en daarbuiten (zie fig. 9). Het blijkt, dat met de verdere ontwikkeling van het profiel het gehalte aan deeltjes < 2 mu in de B-horizont toeneemt. Voorts is het een opvallend verschijnsel, dat bovenin het profiel het
percentage 16-37 mu aanzienlijk groter is dan in de onveranderde ondergrond (C-horizont). Hierin komt de verwering, de afbraak van mineralen en
het achterblijven van kiezelzuur als amorph kiezelzuur ,,meelM tot uiting
(fig. 10).
Behalve in het krachtiger worden van de accumulatie van colloidale delen,
waarschijnlijk ijzeroxyden, komt de heterogenisatie van het profiel ook tot
uiting in fig. l I. De begroeiing voert behalve Fe en Al ook P uit de ondergrond omhoog. De verarming, wanneer de bodemvorming overgaat tot het
zuivere podzolprofiel, wordt duidelijk gedemonstreerd door het terugvallen
van de p H en de hoeveelheden P citr. in het profiel buiten de grafheuvel.

Deze zwak zure gronden vertonen in het profiel een klei-inspoeling in de
diepere profiellagen. De profielontwikkeling is evenwel nogal afwijkend in
verband met de doorlatendheid van het moedermateriaal.
a. I n lemige afzettingen, zoals o.a. loess, vertoont het profiel doorgaans een
duidelijke brede B-horizont met vaak sprekende prismatische structuren
(zie ook fig. 4).
b. I n het beter doorlatend lemige zand of in het geval een betrekkelijk dunne
leemlaag op zand rust, is de B-horizont gesplitst in enkele afzonderlijke
zware leembanden in het zand.
c. In zand is een B-horizont nauwelijks ontwikkeld, behalve in dunne
lemige inspoelingsbandjes, welke tot enkele meters diepte in het profiel
kunnen voorkomen.
Het geleidelijk naar beneden zwaarder worden van de leem in het pleistocene rivjerleemlandschap en de daarbij toenemende lutum/slib verhouding,
het soms zelfs zandige karakter van de bovenlagen van het profiel en de
zware klei-inspoelingsbanden in het onderliggende zand van het ,,braided
river" systeem werden reeds door Schelling (1952) waargenomen (zie tabel2).

Het verschijnsel van klei-uitspoeling uit de bovengrond en een verrijking met
klei in de ondergrond manifesteert zich ook in de zgn. slempige of ,,loperigey'
gronden (Bennema en Van der Meer, 1952).Vooral in de zeekleigebieden van
Nederland en België, waar gesproken wordt van blekgronden (Moormann,
1951; Ameryckx, 1952)) komt dit verschijnsel voor. Fig. 12 illustreert zeer
fraai het verschil in de lutum/slib verhouding van boven- en ondergrond in
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Fig. 12.
De lutum-slib verhouding i n boven- e n ondergrond van ontkalkte oude kleiplaatgrond,
M o a , e n oude kreekruggrond, M o k , (A) en van zavelige, zwaar zwavelige en kleiige kalkrijke jonge kreekruggrond, M M k , (B) i n Walcheren.
Ihe ratio 2 mu/<16 mu in topsoil and subsoil samples ofdecalcijed old kle$laat soils, M o a , and
old creek-ridge soils, Mok, (A) and of sitb and clayey calcareous young week-Rdge soils, M M k , ( B )

jonge (A) en oude (B) gronden, respectievelijk van de Middelland- en Oudland-legenda, op Walcheren. De Bakker (1950) schrijft het verschijnsel van
slempigheid toe aan peptisering van de klei door vroegere zoute inundaties.
I n hoeverre deze invloed hierbij een rol speelt, kan moeilijk worden gezegd.
Echter de krachtiger heterogenisatie in de oudere gronden zou zeker op een
normaal bodemvormend verschijnsel van het Gray-Brown Podsolic type
kunnen duiden. Bovendien, er valt geen verband te constateren tussen de
mate van slempigheid en de intensiteit van de inundaties met zout water.
In verband met de invloed van de factor tijd op de bodemvorming, wordt
hier nog herinnerd aan het verschijnsel, dat een profielontwikkeling van het
Gray-Brown P~dzolictype, behalve OP de pleistocene rivierleemgronden
ook reeds op de oudste, oorspronkelijk kalkrijke systemen van de holocene
rivierklei-afzettingen voorkomt.

Op de jongere systemen van de rivierklei-afzettingen, i.c. de stroomruggronden, is de heterogenisatie nog niet zo ver voortgeschreden. Deze gronden
vertonen nog in het geheel geen profielontwikkeling of de profielontwikkeling van het nog weinig gedifferentieerde type der Brown Forest gronden.
Deze gronden zijn nog alkalisch of neutraal.
In verschillende gevallen werd waargenomen, dat door de vervanging van
de natuurlijke bosvegetatie door een grassenvegetatie, de bodemvorming
een geheel andere richting genomen had. Een Prairiegrond had zich daar
ontwikkeld.
PRAIRIEGRONDEN
Prairiegronden ontstaan in het Nederlandse klimaat op plaatsen, waar de
20

TABEL
2. De lutum-slib verhouding in de verschillende horizonten van Gray-Brown
Podzolic gronden in de pleistocene rivierleem van Noord-limburg.
The ratio < 2 mul< 16 rnu in the d;f?ërent horizons of Gray-Brown Podzolic soils in the
pleistocene riuer-,,Zourn" of Northern Lzrnburg.

I

Type
Hoge rivierleemgrond, Shl

IincmI

Beschrijving monster
Donkerbruin humeus
lemig zand . . . . .
Lichtbruin sterk lemig
fijnzand . . . .
Lichtroodbruine zanddige leem . . . . . .
Lichtroodbruin lemig
fijnzand . . . . . .
Rivierzand . . . . .

Hoge bruine rivierzandgrond,
SZbl

Zwartgrijs humeuszand
Geelbruinzand . . .
Geelgrijs zand . . . .
Roodbruin lemig laagje

Lage zware rivierleemgrond,
S11

Lichtgrijze zandige
leem . . . . . . . .
Lichtgrijze sterk zandige leem . . . . . . .
Grijze iets fijnzandige
taaie leem . . . . . .
Grijs sterk lemig zand .
Grijs iets samenhangend
zand

1

<2mu

0-29

10

9

53

29-60

17

14

55

60-87

23

14,5

61

6

4
0, 3

60
O

2

1,5
5
2,3
6

57
O
33
69

87-120
>l20

........

/

<
2 mu
---in%
< 16mu

Diepte

-

2-16mu

0-9
9-46
46-90
90-98

1
11

0-22

11

17

39

22-34

20

16

56

34-60
60-80

24
21

13
9

65
70

>80

2

-

4,9

30

TABEL
3. Basenbezetting in procenten van de kationenwaarde van knip- en niet knipkleigronden in Friesland.
Kation saturation i n percentage of the Way-ualue of some ,,knip3' (Solonetz) and othersoils
in Friesland.

% van de kationenwaarde
% of the Way-ualue

Profiel
Profile

Ca

1

Mg

I

pH

Humus%

Na

Middelzeegrond
18-46cm
46-62 cm .

.....

72,7
72,O

22,6
23,3

5,6
4,6

7,03
8,20

0,87
0,17

Kn$klei Baard
14-3Ocm .
30-50cm .
58-73cm .
73-95cm .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

54,O
42,6
32,8
42,l

35,15
41,4
36,9
35,5

15,O
19,6
27,5
40,8

6,55
7,lO
7,56
7,85

2,11
0,85
0,47
0,38

Kwelderklei T z u m
18-30cm . .
30-46cm . .
46-68cm . .
68-80cm . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

84,7
90,O
79,5
86,9

12,8
14,8
12,6
14,5

730
7,61
7,7 1
7,90

2,49
1,25
0,92
0,43

......
.

58,O
57,O

28
33

6,77
7,77

02

......

Kni$ op kwelder Goudberg
3045cm
57-64cm . . . . .

-

-

72
4,7
10
6

begroeiing sinds lange tijd uit grassen bestaat en de drainage niet zo slecht
is, dat zich een Gleygrond vormt. De best ontwikkelde Prairiegronden worden dan ook aangetroffen op de hogere gronden, d.w.z. de oevenval-, liw.elderwal- of kreekruggronden van rivier- en zeekleigebieden, welke lange tijd
in gras hebben gelegen en nog liggen. Zij worden gekenmerkt door een ontkalking tot ca 60-150 cm diepte, block2 of prismatische structuren en humushuidjes op de structuurelementen. Deze gronden zijn doorgaans zwak zuur,
doch hebben nog een hoge basenbezetting Zo gauw dergelijke gronden als
bouwland in gebruik worden genomen en zwaar bemest worden, vervaagt
de bodemvorming.
De zwaardere gronden in de rivier- en zeekleilandschappenvertonen doorgaans geen of een zwakke profielontwikkeling. Behalve een geringere doorlatendheid is hiervan in hoofdzaak de lagere ligging in het terrein en de
daarmee gepaard gaande - althans eertijds - slechte ontwatering de oorzaak.
Vroeger heeft in vele gevallen in deze gronden de profielontwikkeling van
het typevan de Gleygrondenoverheerst.Door de latere ontwateringen is hierin verandering gekomen. Momenteel worden in deze gronden dan ook alle
overgangen tussen Gleygronden, Prairiegronden en Alluviale gronden l )
waargenomen.

In de zware knipkleigronden, o.a. van Groningen en Friesland, worden overgangen naar en ze& ook uitgesproken typen van de Solonetzgrond aangetroffen. Volgens de definities is hier eigenlijk geen sprake van een non-saline
alkali grond, zoals de Amerikaanse conceptie van de Solonetz (U.S. Reg. Sal.
Lab., 1947) luidt, doch van een overgang naar de gedegradeerde Solonetzgrond.
Immers de Solonetzgrond kenmerkt zich door :
Ie. een hoog gehalte aan uitwisselbare Na'
2e. enlof een extreem hoge pH (> 8,5).
Deze overgang naar de gedegradeerde of wel solodized Solonetz draagt alle
typische structuurkenmerken van het solonetzprofiel. Slechts de pH van de
bovengrond is lager dan 8,5, tot zelfs 6 toe. Nog heeft zich evenwel niet
de typische uitspoelings(A~)horizontontwikkeld, welke zo typerend is voor
de solodized Solonetzgronden.
Uit een oogpunt van morphologie zou hier dus nog van een non-solodized
Solonetz gesproken moeten worden. Op het hoge gehalte aan uitwisselbare
Na' en Mg" werd reeds vroeger gewezen (Veenenbos, 1950; Veenenbos en
Van Schu~lenborgh,1951; Van Schuylenborgh en Veenenbos, 1951).
Tabel 3 illustreert in vergelijking met andere mariene gronden van het
noordelijk zeekleigebied het hoge Na'-percentage van de kationen waarde
van de knipkleien, evenals de betrekkelijk hoge p H (k6,s-7,8) van deze
toch veelal geheel CaC0,-vrije kleien,
Kenmerkend voor deze knipkleigronden is
le. decompacte kolomstructu~en(,kannetjes") in de B-horizont (zie fig. 3) ;
2e. de ronde, kapvormige ontwikkeling van de structuurelementen (zie fig.
13A) ;
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3e. het ontbreken van een uitgesproken humusverrijking als huidjes op de
structuurelementen. Wel is er een egale donkere kleuring van de klei door
een gepeptiseerde toestand van de humus waar te nemen, in het bijzonder in het bovenste deel van de structuurelementen;
4e. een slechts dunne A-horizont en een gepeptiseerde - ,,vloeiende" - toestand van de klei (zie fig. 13B).
De minder ernstige knipkleiprofielen vertonen, naast een geringere bezetting van het adsorbtiecomplex met Na', een dikkere A-horizont, een minder uitgesproken kapvorm van de kolommen, ook een geringere compactheid van deze kolommen. Zij vallen gemakkelijker in prisma- en kubusstructuren uiteen. Zowel de ernstige als de minder ernstige knipkleigronden vertonen alle een hoge Mg"-bezetting van het adsorbtiecomplex.
Up til1 now soil formation, the existence of horizons with different chemica1
and physical properties formed in soils originally more or less homogenous,
has not been an object of study in the Netherlands. However it became evident that members of various Great Soil Groups occur, not only on the sandy
and loamy pleistocene soils, but also in the holocene low-land area.
An outline is given of the representatives of the various Great Soil Groups
in the Netherlands, their mutual relationship and factors of soil formation.
Special phenomena and characteristics of the solum are further elucidated.
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3. D E NATUURLIJKE H O M O G E N I S A T I E
VAN H E T B O D E M P R O F I E L I N N E D E R L A N D
ïíie natura1 homogenizazation of the soil profile in the Netherlands
doorlby

Ir K. J. Hoeksema
Voordracht, gehouden t$dens de 29s Wetenschnpp&ke Beeenkomst
van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging te Utrecht op 14 November 1952

Onder homogenisatie verstaan we de menging van de bodemdeeltjes onder
invloed van flora en fauna. Bovendien oefent de mens door zijn cultuuTmaatregelen een grote invloed uit op de menging van de bouwvoor, maar ln
deze voordracht zal voornamelijk de nadrulc gelegd worden op de nntuurlijkp
homogenisatie.
Vqoral onder een natuurlijke begroeiing zijn de meeste bodemprofielen
Zeer mtensiefdoorworteld. De afgestorven worteldelen dienen met of zonder
tussenkappen tot voedsel voor een zeer rijk sortiment van dierlijke organismen. Het dooyortelbare deel van het profiel is hierdoor doorweven met
e!? zeer ytensiefnetwerk van grote en kleine wofielholten en diergangen*
de groei van de wortels wordt de grond opzij gedrukt, in wortelholten en
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