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I. I N L E I D I N G

I n de week van 22 tot 27 Juni 1952 werd door een groep medewerkers van
de Stichting voor Bodemkartering deelgenomen aan excursies in West-Duitsland, welke onder leiding stonden van Prof. Dr R. Tüxen, Directeur van de
Zentralstelle fur Vegetationskartierung te Stolzenau. Het initiatief voor deze
excursie werd genomen door Prof. Dr Mr F. Florschutz en Dr W. C. de
Leeuw.
Uit de aard van de zaak lag bij deze excursies de nadruk op de plantensociologie. Naast de bestudering van de plantengezelschappen en hun standplaats, heeft Prof. Tuxen ook steeds het bodemprofiel in zijn beschouwingen
betrokken. De door hem waargenomen correlatie tussen het plantengezelschap en het bodemprofiel werd op de excursies gedemonstreerd. O p enkele
andere onderwerpen die ter sprake kwamen, zoals de palynologie, zal in dit
verslag niet worden ingegaan.
Door de aanwezigheid van enkele Duitse bodemkundigen, zoals Prof. Dr
W. Laatsch, Prof. Dr H. Richter en Prof. Dr W. Wittich, was het mogelijk
dieper op algemeen bodemkundige problemen, zoals bodemvorming en
bodemclassificatie, in te gaan. Van dit bodemkundige gedeelte zal in dit
rapport een verslag worden gegeven.
Na een overzicht van de relatie klimaat, bodemprofiel en plantengezel204

schap wordt ingegaan op de bodemclassificatie, waarna een beschrijving
volgt van de bezichtigde bodemprofielen.
Daar voor de meeste excursiepunten maar weinig tijd beschikbaar was,
zijn de beschrijvingen van de profielen slechts summier.
11. I E T S O V E R H E T VERBAND TUSSEN VEGETATIE, K L I M A A T
E N BODEM

Door Tüxen (o.a. 1932) is reeds sinds tientallen jaren gewezen op het verband
tussen het natuurlijke bosgezelschap enerzijds en klimaat en bodem anderzijds. Ook tijdens de excursie werd steeds op dit verband de nadruk gelegd.

I . Klimaat en vegetatie
I n het excursiegebied komen klimaatsverschillen voor tengevolge van verschil in hoogteligging en expositie.
a. K l i m a a t s v e r s c h i l l e n d o o r verschil i n hoogteligging
De Middelgebergten in het excursiegebied behoren alle tot de klimaatsgordel
van de beuk, terwijl de vlakte niet meer tot deze klimaatsgordel te rekenen
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is. De eik heeft in het gebergte niet zoveel kans om zich te ontwikkelen, daar
hij als lichthoutsoort niet tegen de concurrentie van de schaduwhoutsoort,
de beuk, opgewassen is. I n de vlakte kan de eik zich echter wel goed ontwikkelen, daar de beuk hier als opgaande houtsoort van nature slechts weinig
voorkomt.
De bossen in de Middelgebergten bestaan dan ook bijna geheel uit beuken.
Deze beukenbossen worden door Tuxen bijna alle tot de groep van de Fageta gerekend. Door anderen (o.a. Westhoff) werd dit bestreden. Daar de
kruiden- en struikenvegetatie van deze beukenbossen vaak niet sterk afwijkt van die der eiken-haagbeukenbossen (Querceto-Carpineta), kunnen
volgens hen deze beukenbossen (althans gedeeltelijk) beter tot de beukenrijke vertegenwoordigers van de Querceto-Carpineta gerekend worden. Ook
bij de laatste opvatting wordt echter het verschil tussen de heuvels met een
dominantie van beuk en de dalen met een dominantie van eik als een gevolg
van verschil in klimaat gezien.
De eikenbossen in de vlakte zijn in het gebied van de Middelgebergten
Querceto-Carpineta. Ze liggen vooral op loess. Tegenwoordig is er van deze
bossen in de vlakte zo goed als niets terug te vinden; ze zijn overal verdwenen
en in bouwland veranderd. Het beukengebied in de bergen is daarentegen
nog steeds het domein van de bosbouwer.

b. K l i m a a t s v e r s c h i l l e n d o o r v e r s c h i l i n e x p o s i t i e
Bekijkt men de vegetatie rondom een berg, dan blijkt, dat op de verschillende
hellingen verschillende vegetaties voorkomen, die - althans gedeeltelijk - het
gevolg zijn van een verschil in klimaat. Enkele voorbeelden werden tijdens
de excursie gedemonstreerd. De eerste 4 punten in het ~ e u t o b u r ~ e r w o u d
( l e dag, punt 1 t/m 4) gaven het volgende beeld:

1. Fagetum wnvallarietosum 2. Fagetum typicum 3. Fagehun dryopteridetosum

I n het Wesergebergte, Hohenstein, was de situatie als volgt:

1. Fagetum wnvallarietosum 2. Fagetum ailietosurn 3. Fagetum dryopteridetosum

I n werkelijkheid zijn deze verschillen veel ingewikkelder. Doordat slechts
enkele punten werden bekeken, werd een zeer vereenvoudigd beeld verkregen.
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Vaak gaan de verschillende exposities met de verschillende gezelschappen
ook samen met verschillen in dikte van de verweerde en de colluviale laag boven het gesteente. Toch zijn alle verschillen in vegetatie niet terug te voeren
tot de invloed van dit verschil in profiel. Ook directe klimaatsinvloeden doen
zich gelden. Zo hebben de zuid-hellingen meer warmteminnende planten.
c. C l i m a x t h e o r i e
Oorspronkelijk verdedigden de plantensociologen (Clements, 1916) de mening, dat in een bepaald klimaat de plantengroei zich op gronden zonder
grondwater steeds in een bepaalde richting tot een bepaalde vegetatie, de
zgn. climax-vegetatie, ontwikkelde. Deze climax-vegetatie was in de meeste
gevallen een bos. Deze theorie liep parallel met de theorie van de bodemkundigen, dat bij een bepaald klimaat een bepaalde zonale grond behoort.
Voor de vlakten in het excursiegebied is de climax-associatie volgens deze
theorie het Querceto-Carpinetum typicum. Dit bostype zou dus een evenwichtstoestand vertegenwoordigen. Dit Querceto-Carpinetum typicum gaat
daar samen met de zonale grond, de Gray-Brown Podzolic soil.
Deze climax-theorie behoefde echter al spoedig uitbreiding. Er bleken nl.
standplaatsen voor te komen, die te arm zijn om de climax-vegetatie te
dragen. Zo vindt men op de arme gronden in het excursiegebied bosgezelschappen behorende tot het Querceto-Betuletum. Deze noemde men paraclimax. Climax en para-climax werden tezamen door Diemont en Tuxen
(1937) climaxgroep genoemd. In het gebergte is de kwestie nog ingewikkelder, hier speelt ook de expositie een rol en krijgt men meerdere climaxgezelschappen, die men climax-zwerm noemde. Het oude idee van de climax is
dus wel geheel veranderd l ) .
Ook de tegenwoordige theorie geeft nog moeilijkheden. Zo bleek op de
excursie, dat uit een Braunerde op loess een gleiartige Braunerde kan ontstaan (I, punt 10). De Braunerde heeft oorspronkelijk een Querceto-Carpinetum typicum gedragen; door verdichting van de B-horizont is het profiel
natter geworden en is de vegetatie overgegaan in een Querceto-Carpinetum
stachyetosum. Het optreden van een dergelijke secundaire ,,Staunasse" is
volgens de Duitse bodemkundige literatuur een normaal verschijnsel, d.w.z.
dat het Querceto-Carpinetum typicum meestal geen eindtoestand is, maar
in een Querceto-Carpinetum stachyetosum of asperuletosum overgaat. Ook
het Querceto-Carpinetum stachyetosum is waarschijnlijk geen eindtoestand.
Door afbraak van de B-horizont kan de oorzaak van de ,,GleiartigkeitH verdwijnen, waarna er waarschijnlijk een Querceto-Betuletum typicum overblijft.
Men zou zich tot slot de vraag kunnen stellen of er in een klimaat met een
overschot aan neerslag t.o.v. de totale verdamping wel een evenwicht kan
bestaan. Het regenwater, dat afgevoerd wordt, zal altijd iets aan de bodem
onttrekken. Bodemkundig gezien zal er in dit geval dus nooit van een absoluut evenwicht sprake kunnen zijn. Het is moeilijk in te zien, dat dan de
vegetatie wel een volkomen evenwichtstoestand kan bereiken. De snelheid
van de veranderingen kan echter zo gering zijn, dat men voor een tijdsbestek van b.v. 100 jaar de toestand wel als constant kan beschouwen.
De bodemkundigen hebben de theorie van de zonale grond ook moeten verlaten, doordat ze met dezelfde soort moeilijkheden te kampen kregen als de plantensociologui met hun
climax-theorie.
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2. Het verband tussen vegetatie en bodem
a. D e d r o g e b o s g e z e l s c h a p p e n i n d e v l a k t e
Als men in de tabel met de excursiepunten (bijlage A) het bosgezelschap
vergelijkt bij de verschillende geologische afzettingen, dan ziet men :
op een dik loessdek : Querceto-Carpineta,
op zand, zand op keileem, dun loessdek op harde kalksteen: QuercetoBetuleta.
Behalve het verband met de geologische afzetting kan men ook de
samenhang tussen het voorkomen van een bosgezelschap en de staat van
uitloging van de bodem bezien. Vergelijkt men de profielen en bostypen, die
tijdens de excursie waargenomen werden, met elkaar, dan ziet men in dit
opzicht een goed verband. De Querceto-Betuleta stonden op podsolige Braunerde en op Podsolen, terwijl de Querceto-Carpineta op niet podsolige
Braunerde te vinden waren. Een uitzondering vormde alleen punt I, 11 l).
Hier vond men een podsolige Braunerde tengevolge van beukenaanplant.
De standplaats zou die van het Querceto-Carpinetum asperuletosum zijn
geweest. Het is echter de vraag of de plek met de beuken nog wel tot deze
associatie gerekend mag worden.
Door Tuxen werd het verband gedemonstreerd tussen de vorm van de
B-horizont en het bosgezelschap. Hij verdedigt reeds lang de mening, dat een
bepaalde vorm van de B-horizont behoort bij een bepaald bosgezelschap
(Tuxen, 1939) en wel :
Querceto-Carpinetum typicum + één brede B;
Querceto sessiliflora - Betuletum typicum + B bestaande uit enkele vrij
brede banden ;
Querceto roboris - Betuletum typicum + B vooral bestaande uit fijne inspoelingsbandjes.
Beschouwt men de vorming van de banden echter uit bodemkundig oogpunt, dan ziet men het volgende:
leem - geeft één brede band;
leem op zand of lemig zand - geeft brede banden;
zand - geeft fijne bandjes of in het geheel geen bandjes.
De vorm van de B-horizont is dus in de eerste plaats een kwestie van de
textuur van de grond. Nu wordt het bosgezelschap niet in de eerste plaats
bepaald door de textuur van de grond, maar meer door de voedselhuishouding. Voedselhuishouding en textuur houden echter vaak verband met
elkaar, waardoor het lijkt alsof er inderdaad verband bestaat tussen bosgezelschap en vormen van de B-horizont. Het is echter duidelijk, dat er ook
uitzonderingen kunnen zijn. Er zijn gevallen, waarin het lemige materiaal
niet voldoende voedselrijk is om een Querceto-Carpinetum typicum te
dragen, terwijl er toch een brede B-horizont aanwezig zal zijn. De voedselarmoede kan of door anthropogene of door natuurlijke omstandigheden entstaan zijn. Het vuursteen-eluvium in Zuid-Limburg is een voorbeeld van het
F t s t e geval. Hier is de voedselarmoede te wijten of aan de grote ouderdom
of aan de bodemvorming onder een ander klimaat. Wittich achtte het ook
aannemelijk, dat fijn ,,Flottsand" (IIe dag, punt 20) een standplaats kan
vormen die door natuurlijke oorzaken voedselarm is, terwijl het fijn genoeg
is om één brede B te vormen. Ook de loess op zeer harde kalksteen (Ie dag,
Punt 12) kan mogelijk een voorbeeld van een natuurlijk geval zijn geweest,
l)

Zie IV en bijlage B.

waarbij de oorzaak van de voedselarmoede dan te zoeken zou zijn in de geringe diepte van het loessprofiel en de hardheid van de onderliggende kalksteen. Hierbij kan uit de aard der zaak de mens geholpen hebben het proces
te bespoedigen. Door Tuxen werd tijdens de excursie onder enig voorbehoud
toegegeven, dat natuurlijke afwijkingen van de door hem gegeven regel mogelijk zijn.
Onder Ic werd reeds opgemerkt, dat de bodemverarming in ons klimaat
waarschijnlijk steeds doorgaat. Door de mens kan deze bodemverarming
versneld of vertraagd worden.
De natuurlijke verarming van de standplaats (begroeid met de natuurlijke
bosassociatie) veroorzaakt bij niet al te rijke standplaatsen reeds vrij snel een
verandering in bosgezelschap (overgang van Querceto-Carpineta naar Querceto-Betuleta). Bij zeer rijke standplaatsen zal dit veel meer tijd vergen. Behalve de voedselrijkdom van de standplaats zal ook de rijkdom aan bodemcolloiden een rol spelen. Is de standplaats van oorsprong vrij rijk aan voedsel
en arm aan colloiden, dan zal er toch een neiging tot vrij sterke uitspoeling
zijn. Bij de verschillende gronden kunnen wij de volgende gang van zaken
verwachten :
O p gronden, die bij hun ontstaan arm zijn aan plantenvoedingsstoffen,
loopt de vegetatie-ontwikkeling op een arm Querceto-Betuletum uit.
O p kleiarme gronden, die nog vrij rijk aan plantenvoedingsstoffen zijn (of
op ondiepe gronden boven harde rots), ontstaat eerst een Querceto-Car~inetum, dat geleidelijk verarmt en in een Querceto-Betuletum overgaat. De
mens kan dit proces gemakkelijk versnellen (kaalkap, strooiselroof) of (door
goede cultuurmaatregelen) iets vertragen.
O p kleirijke gronden, die rijk zijn aan plantenvoedingsstoffen, ontstaan
Querceto-Carpineta, die slechts zeer langzaam verarmen. Op de lange duur
zal hier het bosgezelschap zich in de richting van het Querceto-Betuletum
ontwikkelen, meestal zal dit via vochtige vormen (gleiartige Boden) van de
Querceto-Carpineta geschieden. Door de mens kan dit proces versneld (maar
niet zo gemakkelijk als bij kleiarme gronden) en mogelijk iets vertraagd
worden.
Het is dan nog de vraag of we de Querceto-Betuleta, die uiteindelijk ontstaan, wel als natuurlijke eindvorm mogen zien. Indien deze maar genoeg
tijd kregen, zouden ze waarschijnlijk op de lange duur steeds verarmen en
in Callunarijke gezelschappen overgaan.
Tengevolge van geologische veranderingen (erosie, ijstijden) zal dit stadium echter moeilijk langs natuurlijke weg bereikt worden.
b. D e d r o g e b o s g e z e l s c h a p p e n i n d e M i d d e l g e b e r g t e n
I n het Middelgebergte is het verband tussen bosgezelschap en bodemprofiel
iets minder duidelijk, doordat ook de expositie een rol speelt.
De volgende droge bosgezelschappen en bijbehorende profielen werden
waargenomen :
Fagetum convallarietosum (op zuidhellingen) Mullartige Rendzina 2 X,
Fagetum elymetosum (niet op zuidhellingen) Mullartige Rendzina 2 x ,
Braunerde hoher BasensatFagetum typicum (niet op zuidhellingen)
tigung 2 X,
Mullrendzina 1 X .

Bovendien werd een profiel onder het Fagetum allietosum bekeken. Dit
was echter afwijkend (zie punt IV, 286).
I n de eerste plaats valt op, dat het verschil tussen het Fagetum convallarietosum en het Fagetum elymetosum waarschijnlijk veroorzaakt wordt door
een verschil in expositie, terwijl het verschil tussen het Fagetum elymetosum
en het Fagetum typicum een gevolg is van verschillen in profiel. Het Fagetum typicum is voor het eerst door Lohmeyer beschreven (nog niet gepubliceerd) en volgens hem onderscheidt de standplaats van het typicum zich
van die van het elymetosum, doordat deze een dieper profiel heeft. Dit diepere
profiel is meest als Braunerde ontwikkeld. De excursiepunten bevestigen
deze mening.
c. D e v o c h t i g e b o s g e z e l s c h a p p e n i n d e v l a k t e
De profielen met gley behoren in de regel bij bosgezelschappen, die ook als
vochtig bekend staan. Tijdens de excursie werden hiervan verschillende
voorbeelden getoond (zie onderstaande tabel).
Profielen m e t bosgezelschappen, die o p vochtiger omstandigh e d e n wijzen:
I, 7 Anmoorige Grundwasserboden Alnetum glutinosae
Querceto-Carpinetum stachyetoI, 10 Gleiartige Braunerde, Loess
sum
I, l l Gleiartige podsolige Braunerde, Querceto-Carpinetum asperuleLoess. Gley niet zo sterk als bij tosum (beplant met beuk, hierpunt I, 10
door podzolachtig geworden)
111, 23 Degradierter Humuskarbonat- Querceto-Carpinetum asperuleboden
tosum, Elymus variant
I, 8 Keileemprofiel met sterke Stau- Querceto sessiliflorael)Betuletum
nasse
molinietosurn
11, 15 (podsolige)gleiartige Braunerde ; Querceto sessiliflorae-Betuletum
dekzand op keileem
molinietosum
11, 16 (podsolige) Braunerde met zwak- Querceto sessiliflorae-Betuletum
ke aanduiding van pseudogley violetosum met nog zwakke aan(zwak gleiartig)
duiding van molinietosum
Uit bovenstaande tabel blijkt, dat de bosgezelschappen, die als vochtig
bekend staan, bijna alle op een gleiartige grond staan. Alleen III,23 vormt
een uitzondering. Hier werd geen gley waargenomen, wat geweten werd aan
de kalkrijkdom van de grond. Door deze kalkrijkdom zou het ijzer niet zo
snel mobiel worden.
Behalve de bovengenoemde punten was er nog een punt met een profiel,
waarin gley voorkwam, die niet in de vegetatie tot uiting kwam, nl. 11, 19.
Het bosgezelschap kon hier echter door sterk menselijk ingrijpen (beplanting
met naaldhout) niet duidelijk bestudeerd worden.
Hoewel de samenhang tussen gley en bosgezelschap dus over het algemeen
duidelijk naar voren treedt, mag men niet zeggen, dat bosgezelschap en
bodemprofiel in deze steeds gekoppeld zijn. Het volgende voorbeeld moge
dit toelichten. Het Querceto-Carpinetum stachyetosum werd hier op gleiartige grond op loess gevonden, het kan echter ook op echte Grvindwasserboden optreden op zand of lemig zand. I n dat geval is dus een echte reductiehorizont in de ondergrond te vinden.
1)

Elders in dit verslag ook wel aangeduid als Querceto petreae.
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d. D e v o c h t i g e b o s g e z e l s c h a p p e n i n d e M i d d e l g e b e r g t e n
I n de Middelgebergten in de beukenzone werden drie bosgezelschappen bekeken, die als vochtig bekend staan nl. :
Cariceto remotae-Fraxinetum IV, 28a,
Acereto-Fraxinetum
IV, 286,
Fagetum dryopteridetosum
I, 1 en IV, 28d.
Bij de eerste twee gezelschappen behoorden profielen, die zeer duidelijk
gley vertoonden. In het Fagetum dryopteridetosum was een plek duidelijk
gleiartig (IV, 28d), terwijl bij de andere plek (I, 1) met enige goede wil ook
van een weinig gley gesproken kan worden. Ook hier is dus een duidelijk
verband tussen bosgezelschap en gley.
Er werd echter ook zeer duidelijke gley gevonden in een bosgedeelte, dat
tot het Fagetum allietosum, een ,,droogyybosgezelschap, behoorde. Opmerkelijk was hierbij, dat evenals het bodemprofiel ook de bosverjonging afweek
van de normale regels (punt IV, 28c).
Niettegenstaande er enige critiek op het verband tussen bodemprofiel en
vegetatie mogelijk is, moet toch opgemerkt worden, dat op dit terrein door
de studie van Tuxen en zijn leerlingen vele ook voor de bodemkundige belangrijke zaken aan het licht zijn gekomen. Als uit de critiek geconcludeerd
mag worden, dat de zich ontwikkelende kennis van de bodemkundigen te
weinig is benut, dan moet aan de andere kant opgemerkt worden, dat de bodemkundigen verweten kan worden te weinig rekening te hebben gehouden
met de inzichten van de plantensociologen.
Een nauwer samengaan van beide wetenschappen zal in de toekomst zeer
vruchtbaar kunnen zijn.
111. E N I G E O P M E R K I N G E N BIJ DE BESCHRIJVING EN
DISCUSSIES D E R BODEMPROFIELEN

De profielen, die bekeken werden, behoorden voor het grootste gedeelte tot
de Braunerden. Hiernaast werden verschillende Rendzina's, één Heidepodzol, één Grondwaterpodzol en één Grondwaterbodem bekeken.
1. De Braunerden
I n de onderstaande tabel staat de indeling van de Braunerden ( secundaire
podzol), zoals die van Duitse zijde op de excursie naar voren werd gebracht,
naast de Amerikaanse indeling.
Brown Forest soil
Braunerden hoher Basensättiging
Braunerden mittlerer Basensattigung Gray-Brown Podzolic soil
Podsolige Braunerden
Gray-Brown Podzolic soil
Podzol, of Gray-Brown Podzolic soil
Secundares Podsol
overgang naar Podzol of Brown Podzolic soil.
I n de Braunerde en podsolige Braunerde spelen zich evenals in de Podzols
bodemvormende processen af, die aanleiding geven tot het ontstaan van een
~ e r a r n ~ i n g s h ~ ~ iAZ
z o ~(eluviale
t,
horizont) en een aanrijkingshorizont, B
(illuviale horizont). Bovendien treedt er plaatselijk nieuwvorming van klei
door verwering van mineralen uit de zandfractie op; dit kan zowel in de A
als in de B plagtsvinden.
De verarming. van een A-horizont kan volgens de meest geldende opvatting
Op twee wijzen verlopen, nl. :
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a. door afbraak van de kleimineralen en andere mineralen, waarbij de afbraakproducten gedeeltelijk (hoofdzakelijk de sesquioxyden) naar beneden worden vervoerd en daar in dieper gelegen horizonten weer worden
neergeslagen. Het kwarts blijft in ons klimaat in de verarmingshorizont
achter. Dit proces is gebonden aan een lagere pH en vindt plaats bij de
podzolisatie.
b. een vervoer van kleideeltjes (mineralen), die gedispergeerd zijn. Dit proces vindt vooral plaats i n een zwak zuur milieu en kan onder bijzondere
omstandigheden ook in een vrijwel neutraal milieu optreden. Men vindt
deze gang van zaken bij de Gray-Brown Podzolic soil en bij de typische
Braunerden. De A2? die bij dit proces ontstaat, bevat minder kleideeltjes
dan de B en ook minder dan de C. De kleur van de A, is bij dit type wel
lichter dan de B en meest ook lichter dan de C, maar niet zo grijs als bij
de podzolen.
Door Prof. Dr W. Laatsch werd de laatste mogelijkheid van kleiverplaatsing niet erkend (zie ook Laatsch, 1938). Volgens hem waren de B-horizonten van die Braunerden, waarbij nog niet sprake was van echte podzolisatie,
slechts te beschouwen als plaatselijke Verlehmungshorizonten. In deze opvatting zijn het dan ook geen echte aanrijkingshorizonten en hij drukte dit
uit door het een (B) ,,zwischen Klammern" te noemen. Hij verwees hierbij
o.a. naar de onderzoekingen van Pallmann.
Door Pallmann en zijn medewerkers is deze verplaatsing van materiaal
uit de A naar de B grondig onderzocht. In een publicatie van Pallmann,
Frei en Hamdi (1943) wordt deze kleiverplaatsing echter nadrukkelijk vermeld. Zij geven aan, dat passieve verplaatsingen van de volgende bestanddelen optreden :
A. Angstromdisperse Wanderphasen (Ionen, Molekul)
B. Kolloid und mitteldisperser Wanderphasen
Z.B. Tonverlagerung in maszig entwickelten Braunerden
Z.B. Tonverlagerung in podsoligen Braunerden
Z.B. Sesquioxyd - Humusverlagerung bei Podsolierung
Z.B. Sesquioxyd - Si02-Verlagerung in Roterde, Laterit.

Door de schrijvers worden dus in ons klimaat twee vormen van verplaatsing onderscheiden, nl. van sesquioxyden en humus bij podzolisatie en van
kleideeltjes bij de typische Braunerden.
De grens tussen Gray-Brown Podzolic soil en Podzol (en Brown Podzolic
soil) volgens de Amerikaanse opvatting valt samen met de grens tussen deze
twee processen. Pallmann spreekt bij Tonverlagerung van maszig entwicltelte
Braunerde en podsolige Braunerde, bij podzolisatie spreekt hij van podsolierte
Braunerde en Podsol. O p de excursie werd ongeveer een gelijke naamgeving
gevolgd. Bij profielen met een lichtere maar gelige A2 sprak men van podsolige Braunerde, bij profielen met een gebleekte A, van een overgang naar
Podsol of van een secundare Podsol. Naar de basische kant werd gesproken
van Braunerde hoher Basensattigung. Als geen duidelijke A2 aanwezig 1%
gaan de Amerikanen in dit geval van Brown Forest soil spreken.
Naast de indeling van de profielen volgens de bodemkundigen staat de
deling van Tuxen voor de profielen in de vlakte: Braunerde met B in een
brede band, Braunerde met B in meerdere dikkere banden en Braunerde met
B in zeer fijne lichtbruine bandjes. Zoals in de vorige paragraaf is aangetoond, is dit vooral afhankelijk van textuur.

Vergelijken we deze indeling van Tuxen met de Nederlandse omstandigheden, dan blijkt het type met zeer fijne bruine bandjes onder bos slechts op
de stuwwallen op te treden.

2. Gleiartige Boden
Door Kraus (zie Kraus und Hartel, 1930) is het begrip ,,gleiartige Boden"
ingevoerd en onderscheiden van de echte gleybodem. Door Laatsch (1937)
werd het ontstaansmechanisme van de zgn. secundare gleiartige Boden
onderzocht.
De gleiartige Boden heeft slechts Òf tijdelijk grondwater òf in het geheel
geen grondwater, maar alleen stagnerend capillair water. Het kan zich
vormen op of in geologische lagen, die ondoorlatend zijn (primar gleiartige
Boden) en op of in lagen, die door bodemvorming ontstaan zijn (secundar
gleiartige Boden). Door Laatsch werd bewezen, dat in het laatste geval de
Gleiartigkeit veelal veroorzaakt wordt door de zure humusstoffen uit eikenwortels, die in het verdichte milieu naar allerlei kanten diffunderen, waarbij
tevens de Fe(OH),-SiOz complexen verplaatst worden. In de gleiartige profielen treedt vaak concretievorming van ijzerhydroxyde op.
Door Prof. Laatsch werden deze verschijnselen zeer fraai gedemonstreerd
in het profiel in Rot, I, 10. Naast deze secundar gleiartige Boden werden ook
profielen gedemonstreerd, waar de pseudo-gley te wijten was aan de ondergrond (keileem) ; deze waren dus primar gleiartig.
3. Rendzina's
Door Prof. Richter werd tijdens een der excursiepunten een uiteenzetting gegeven over de classificatie van de rendzina's. Hierbij ontvouwde hij het volgende systeem dat voor een groot deel teruggaat tot Kubiëna (1948).
Protorendzina
dunne A, op kalksteen
Mullartige Rendzina A-C profiel; dikkere A (geen ,,roh-humus"), nog wel
met kalk en kalksteenbrokjes
A-C profiel; dikkere A, meest zonder kalksteen, veel
Mullrendzina
regenwormen, goede humus-kleicomplexen en nog
CaCO, in de A
Verbraunte Rendzina A-B-C-profiel; B door plaatselijke kleivorming (verwering) ontstaan; meest bruine kleuren, dit in tegenstelling tot de eerste 3 rendzinavormen; geen CaCO,
in de A, wel in de B
Kalkstein Braunlehm dikkere verweringsleemprofielen, bruin van kleur,
geen kalk meer in A en B, vaak vrij vochtige profielen
(terra fusca)
veelal in colluviaal materiaal.
Deze indeling van de renclzina's is niet geheel volledig. In punt V, 3 1zagen
we b.v. een bruine rendzina, die erg jong was en geheel boven in de reeks
thuishoort; dit was hier volgens Richter te wijten aan het milieu. Ook ontstaan er soms snel bruine rendzina's uit mergel. Uit de Protorendzina ontstaat dan direct een bruine Mullrendzina (Mullpararendzina) .
I n de Amerikaanse opvatting zal de Protorendzina soms tot de Lithosols gerekend worden, de Mullartige en Mullrendzina tot de Rendzina, terwijl de
Verbraunte Rendzina en ook de Kalkstein Braunlehm, waarin een B ontwikkeld is, bij de Brown Forest soil wordt gerekend. Dit laatste is echter niet altid
even bevredigend en men zoekt, wat dit betreft, naar een nieuwe indeling.
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IV. B E S C H R I J V I N G VAN D E B E Z I C H T I G D E P R O F I E L E N

Ie dag (zie fig. 1)
Punt 1 t/m 4. Vier profielen a a n d e noordelijke helling v a n het
T e u t o b u r g e r Wald, oostelijk v a n I b u r g
Punt l : o n d e r a a n de helling
In principe bestaat de bodem hier uit een tegen de helling op in dikte afnemend loess-dek op mergelondergrond. De loess is evenwel niet geheel zuiver, maar iets sterker lemig door bijmenging van mergel-colluvium. Er zitten
hier en daar zelfs mergellagen in het ca 45 cm dikke loess-dek.
Profiel l) : 0- 3 cm Al, donkerbruin, los, kruimelig, loess, Ca-, humus
type : Mull, pH ca 5,2
3-30 cm A,, duidelijk lichter getint ,,granular", loess, Ca-,
10 YR 515 2,
30-45 cm B,, duidelGk zwaarder, ,,blocky" (loesshoudende
klei), Ca+, .l0 YR 514, met enige gleyvlekken
45- > cm (BD) zware mergel verweringsleem, ,,coarSe blocky",
2,5 Y 714, pH ca 6,5.
Classificatie. Volgens Laatsch is dit profiel een Mull Braunerde, ontwikkeld
op loess. Het is een Braunerde hoher Basensattigung. Wel heeft een ontkalking van de loess plaatsgevonden, maar tot een verdere verarming of zelfs
podzolering kan het niet komen, doordat steeds van boven af een aanrijking
door basenrijk water plaatsvindt.
Kubiëna zou dit profiel als Kalkstein Braunlehm betitelen, wanneer er
geen loess in zat.
In het Amerikaanse systeem van indeling zou hier sprake moeten zijn van
een intergrade tussen een Gray-Brown Podzolic en een Brown-Forest soil.
Vegetatie: Fagetum dryopteridetosum (varenbegroeiing onder beukenopstand).
Punt 2: halverwege d e helling.
Ook hier bevond zich nog een loessdek op de mergelondergrond. De ~ 0 1 1 ~ viale invloed is aanzienlijk minder. Het valt op, dat hier geen aparte A2horizont meer te onderscheiden is. Nog is de loess evenwel kalkloos.
Profiel: 0-15 cm Al, ,,granular plastic", loess, Ca-, 10 YR 514, pH 5,2,
ca 20-25 % klei (< 2 mu)
15- ? cm B,, ,,fine blocky", loess, Ca-, 10 YR 413, pH 5,7, ca3035 % klei
?->cm mergel.
Classificatie: Volgens Laatsch is ook dit profiel weer een Braunerde op loess.
Het is een echt A-B-D profiel.
Vegetatie: Fagetum typicum.
Punt 3: bijna boven a a n de helling
Nog is een loessdek op de mergel aanwezig. De bodem is evenwel kalkrijk
tot in de bovengrond. Er is practisch geen A-horizont in dit profiel meer
aanwezig.
De aanduiding van de verschillende profiellagen als A, B, C, Cg-horizonten e.d: is geschied volgens de Amerikaanse wijze van morphologische profielbeschrijving (zle Sol1
Survey Staff, 1951).
2) Kleurbeschrijving volgens Munsell Color Chart.

l)

Profiel: 0-10 cm Al, ,,plastic", loess, 10 YR 311, Ca+, ca 20-25 % Idei
10-30 cm B,, , , h e blocky", loess, 10 YR 413, Ca+, ca 20-25 %
klei
30-> cm mergel (D-horizont).
Classificatie: Ook dit profiel wordt getypeerd als een Basensattigter Braunerde op loess. Volgens de Amerikaanse indeling zou hier sprake zijn van
een Brown-Forest soil.
Punt 4: o p d e t o p
O p deze plaats ontbreekt het loessdek. Het profiel is een zeer ondiepe mergelverweringsgrond (Rendzina). Naar wordt verondersteld, is dit een nog
jonge grond, eerst tot ontwikkeling gekomen na totale verdwijning van een
oorspronkelijk loessdek. Er ontstond een discussie of misschien op deze hoge
toppen nimmer een loessdek aanwezig is geweest.
Profiel: 0-10 à 15 cm Al, zeer donker kruimelig ,,granular", 10 YK 311ongewreven, 10 YR 312- gewreven, Ca+, 25-30 %
klei
12 à 17- > cm mergel (C-horizont).
Bij nadere beschouwing van het profiel blijkt, dat vlak onder de A-horizont een enkele cm's dikke, kleiige verweringslaag aanwezig is (B-horizont).
Class~ficatie:Laatsch wilde dit profiel zien als een flachgrundige MulIrend-,
zina. De B wijst op een overgang naar de verbraunter Rendzina.
Vegetatie: Fagetum typicum.
Punt 5: P u r n a g e n ; z u i d w e s t h e l l i n g v a n h e t Wezer g e b e r g t e
De bodemvorming heeft hier niet plaatsgevonden op zachte mergel maar op
de wat hardere Muschelkalk.
Ook het klimaat als bodemvormende factor is hier anders geweest. In
tegenstelling tot de punten 1 t/m 4 is hier sprake van een zuidelijke expositie.
Het microklimaat is dus veel droger. Hierdoor en tevens door het iets resistentere moedergesteente heeft zich een minder gunstige kalkverwerh~gsgrond
ontwikkeld.
Profiel: De Al-horizont is kruimelig, doch heeft 30-40 % klei, 10 YR 311ongewreven, 10 YR 3,511- gewreven, pH 5,2.
ClassZficatie: Mullartige Rendzina (overgang van de Protorendzina naar
de Mullrendzina) .
Vegetatie: Fagetum convallarietosum met o.a. Carex digitata.
Opmerkingen: Zeer fraai was in scheuren in de Muschelkalk een opvulling
door calciet waarneembaar, daar uitgekristalliseerd na oplossing en uitloging
uit de bovengrond.
Punt 6: Bissendorf; loessprofiel nabij Kalksteengroeve
0- 18 cm AZp, 10 YR 514-ongewreven, 10 YR 4/2,5-gewreven,
ca 10 % klei
18- 37 cm BZl, ,,subangular blocky", 7,5 YR 516, ca 15 % klei
37- 62 cm BZ2,platerige structuur, 10 YR 516, ca 15 % klei
62-200 cm
,,subangular blocky", gleyvlekken.
De hele Ba-horizont vertoont een zwakke marmering in witte vlakken.
Mogelijk is dit een nieuw profiel in colluviaal materiaal op een onthoofd profiel, waarvan de B-horizont (B23g)nog aanwezig is.
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Class$icatze: Laatsch typeerde dit profiel als een podsolige gleiartige Braunerde. De Amerikaanse indeling zou deze grond als ,,imperfectly drained"
rangschikken onder de Gray-Brown Podzolic soils. Het verschijnsel der Staunasse verdient evenwel zeker nadere aanduiding. Gezien de gehele profielopbouw menen wij, dat hier twee bodemprofielen op elkaar aanwezig waren.
Vegetatie: Indien een bosvegetatie aanwezig zou zijn, zou deze uit het Querceto-Carpinetum asperuletosum hebben bestaan.
Punt 7: O s t e r k a p p e l n , b r o e k i g e l z e n b o s
De bodem bestaat uit zand met keileem in de ondergrond. Het grondwater
heeft een p H van 6,5-7 en staat op 35 cm diepte.
Profiel: 0-25 cm venige humeuze A, 10 YR 311
25-35 cm zeer zware C, of G, gereduceerd met roestvlekken.
Class$catie: I n dit profiel sluit de gleyhorizont direct aan bij de venig humeuze bovengrond, zonder dat daartussen nog een gebleekte AZ aanwezig
is. Volgens de Amerikaanse indeling valt deze ,,very poorly drained soil"
daarom in de hoofdbodemgroep van de Humic-Gley soils, of naar een vroeger criterium in de Half-Bog soils. In de Duitse nomenclatuur wordt dit profiel getypeerd als Anmoorig en Grundwasser Boden.
Opmerkingen: Deze grond is zeer nat. Het grondwater staat zo hoog, dat de
humusvorm niet Mul1 is, doch anmoorig (Kubiëna). Het blijkt, dat onder de
A-horizont, beneden de zomergrondwaterspiegel, het profiel nog duidelijke
oxydatiekleuren vertoont. Dit valt te verklaren doordat vroeger de grondwaterstand niet zo hoog is geweest als tegenwoordig. Dit is inderdaad het
geval. Voorheen was dit weiland.
Anderszins zouden deze gleykleuren verklaard kunnen worden door een
oxydatie door stromend, zuurstofnijk grondwater aan te nemen. Dit n u werd
minder waarschijnlijk geacht, omdat dan de begroeiing waarschijnlijk niet
in hoofdzaak uit els, doch uit es zou hebben bestaan.
Vegetatie:Alnetum glutinosae met o.a. Carex ondergroei. Dit vegetatietype
gaat steeds gepaard met ontwikkeling van een venige bovengrond (Niederungs Moor). Plaatselijk ook nog invloeden uit het Querceto-Carpinetum
filipenduletosum.
Punt 8: I n de naaste omgeving van punt 7 werd nog een bosgezelschap bekeken op iets hoger gelegen grond (de keileem lag hoger), waar geen sprake
was van werkelijke grondwaterbeïnvloeding. Het was een keileemprofiel
met duidelijk Staunasse-invloeden, doordat regenwater op het diepere
grondwater stagneert. Het grondwater stijgt hier maximaal tot 90-100 cm
beneden het maaiveld. Daarboven vertoont de keileem in grijswitte en
oranje roestige vlekken een gleyachtig karakter.
Vegetatie: Querceto-Betuletum molinietosurn.
Punt 9: W e g e n k r u i s p u n t ( z a n d e r i j )
Een profiel, waarin zich geen duidelijke textuur B-horizont had ontwikkeld,
doch waarin onder elkaar, in een zeer fijnzandige ondergrond een opeenvolging van enkele dunne, zware B-horizonten te zien was. Het profiel
toonde bovenin een lichtere AZ;het was echter onthoofd.
Classificatie: Laatsch beschreef dit profiel als een podsolierter of podsoliger
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Brauner Waldboden. Volgens het Amerikaanse indelings-systeem zou dit
profiel als een Gray-Brown Podzolic soil worden beschreven.
Vegetatie: Dit profiel werd getoond als een typisch voorbeeld van de bodemontwikkeling in fijn zand onder een Querceto petreae-Betuletum (violetosum) vegetatie.
Volgens Prof. Tuxen is dit profiel gevormd als een podzolachtige grond.
Het materiaal in de A-horizont wordt afgebroken, waarna in diepere lagen
door nieuwvorming van kleimineralen een verleming optreedt, ol wel, dat
kleimineralen ,,rein mechanisch werden durchgeschlammt".
Punt 10: H o u t v e s t e r i j R o t t , overhetEms-Weserkanaal bij Wittlage
Een gleyachtig of pseudo-gley profiel in loess, waarin zeer fraai de marmering tengevolge van de reductie rond eikenwortels waarneembaar was. Vlak
rond de wortels bevindt zich een blauwachtig zwarte ring en daaromheen
een door de organische stof gereduceerde, witte zone. De met de gleyachtigheid gepaard gaande ophoping van concreties is vooral zeer uitgesproken op
40-50 cm diepte, in wat Laatsch aanduidde als de hoofdbewortelingszone.
Juist deze laag zou volgens hem sterk uitdrogen.
Prafiel: 0- 7 cm Al, lichte loess, ,,soft granularyy,met wortelvlekken
7-20 cm AD, lichte loess, ,,granular-blocky" met wortelvlekken
20-40 cm Azg,,lichteloess, ,,blocky", poreus gleyachtig, Mn-concreties
40-50 cm B, stugge zware loess, ,,coarSe blocky", gleyachtig met
zeer veel Mn-concreties
50-> cm iets lichtere loess, ,,blocky", gleyachtig.
Clarsficatie: Dit is volgens Laatsch een gedegradeerde Braunerde op loess,
die in een gleyachtig profiel is overgegaan door Wasserstauung. Er heeft zich
een zware gemarmerde B-horizont in dit profiel gevormd, die in het bijzonder bovenin (40-50 cm) uit zeer sterk kleihoudend materiaal bestaat en
zeer stug is. Dit is volgens Laatsch tevens de hoofdbewortelingszone,
waarin een krachtige verleming optreedt als gevolg van solvormige aanvoer
van Fe, Al en Si, zowel van onderen als van boven. Ook de minder zware A,horizont is gemarmerd. Laatsch ziet deze horizont helemaal niet als een AZ-,
dus als een uitspoelingshorizont. Hij is wel van mening, dat dit ~rofielzich
tot een podzolachtig profiel kan ontwikkelen, waarbij wat volgens de Amerikaanse profielbeschrijvingsmethode als A, moet worden betiteld, inderdaad
een uitspoelingslaag wordt, doch tot een zuiver podzolprofiel kan deze grond
nooit degraderen als gevolg van de Staunasse.
Vegetatie: Querceto-Carpinetum qtachyetosum.
Punt 11 : Proefvak in d e houtvesterij R o t t
Gleyachtig profiel in loess, doch op een minder natte plek. Het profiel is hierdoor minder gleyachtig.
Profiel: 0- 5 cm AI,
5-25 cm 4, lichtbruin, iets valig van kleur, begin podzolering
25-55 cm B, (?), bruin gevlekt, gleyacntig
55-75 cm grijs (Verfahlungs-horizont)
75-> cm weer bruingrijs gevlekt, gleyachtig.
Classificatie: Dit profiel is een gleyachtig loess profiel met bovenin een podzoleringsinvloed. Een duidelijke B-horizont is evenwel niet tot ontwikkeling
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gekomen. Volgens de Amerikaanse classificatie zou dit profiel waarschijdjk
als een Brown Podzolic soil worden beschreven met vermelding van de gleyachtige ondergrond als ,,moderately wel1 drained".
Opmerkingen: Volgens Laatsch is de grijze Verfahlungshorizont misschien
ontstaan, doordat van hieruit het water naar boven naar de hoofdbewortelingszone trekt en het ijzer uit deze zone dus relatief verdwijnt. Voor een dergelijk verschijnsel moet de grond een sterke capillaire werking vertonen (niet
veel klei en niet veel grof zand). I n de zomer wordt deze grijze zone cementhard.
In tegenstelling tot het profiel bij punt 10, vertoont dit profiel een vrij
duidelijke A, ontwikkeling. De veronderstelling is, dat deze krachtiger AZ
ontwikkeling het gevolg was van de op deze grond aangebrachte beukenbegroeiing.
Vegetatie: De natuurlijke begroeiing op deze gronden bestaat uit het Querceto-Carpinetum stachyetosum. Nu zijn op dit proefvak beuken geplant.
Punt 12: Wiehengebirge, zuidelijk v a n Lubbecke; een profiel in
loess op h a r d e kalksteen (groeve met doline)
Het bodemprofiel vertoont onder een 40 A 50 cm dikke, losse, meelachtige
A,-horizont (10 YR 615) een zeer duidelijke, zwaarder (ca 25 % klei) ontwikkelde, enkelvoudige B-horizont. Het merkwaardige was hier, dat men als
begroeiing een Querceto-Carpinetum zou verwachten. Men vindt evenwel
een Querceto petreae-Betuletum typicum. Mogelijk heeft hier de invloed
van de mens een rol gespeeld. Door kappen en beweiding zou een heidebegroeiing een sterke verarming van de bodem veroorzaakt hebben. Nu nog
groeit er veel Vaccinium.
Classificatie: Het profiel wordt geclassificeerd als een podsolige Braunerde.

IIe dag
Punt 13: Jonge Esgrond, zuidoostelijk v a n Uchte, zanderij
Kris-kras gelaagde, zandige smeltwaterafzetting met bovenin verweringsmateriaal en uitgeblazen steenzool. Het profiel vertoont vorstspleten, welke
niet tot in de keienlaag doorlopen en dus ouder zijn (Weichsel- of ~iss-ijstijd)
Profiel: 0-20 cm A,
20-25 cm A,, loodzand
25-35 cm B,, roodbruin humus- en ijzer oerzand
35-50 cm bruingeel zand
50-80 cm geelbruin zand, 10 YR 5,516
80-> cm (C) geelgrijs zand met zwak lemige Doppelbander.
Classificatie: podzolprofiel.
Opmerkingen: De bodemontwikkeling vertoont inderdaad een duidelijke
podzolering. De profieldifferentiatie onder de B,-horizont van het podzolprofiel zou evenwel kunnen duiden op een vroegere ontwikkeling als BrownPodzolic soil.
Vegetatie: De aanwezigheid van de Doppelbander was aanleiding voor
Prof. Tüxen hier de oorspronkelijke vegetatie als Querceto roboris-Betuletum
te beschouwen, gevolgd door een Callunetum-Genisteturn. Nu was het
bouwland.
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Punt 14: D a r l a t e n , z a n d e r i j i n d e k z a n d
De profielen in deze zanderij waren niet alle hetzelfde. Op de hoogste punten kwamen profielen voor, die op hoge heidepodzolprofielen geleken. I n de
lagere stukken en vooral ook op de hellingen kwamen echter profielen voor
met een verkitte B-horizont.
Profiel: Beschrijving van een lager profiel.
0- 10 cm Al
10- 55 cm A,, loodzand, 10 YR 512
55- 65 cm B2h, humusoer, 5 YR 212
65-120 cm Bzir-h, ijzeroer, 5 YR 513 en 5 YR 312; verkit
120-160 cm B,, overgangslaag naar de C-horizont, 7,5 YR 415
160- > cm gelig zand, 10 YR 615. Alles slaat op de wand wittig
uit.
Classificatie: Dit profiel lijkt volgens de Amerikaanse classificatieeen typisch
grondwaterpodzol. Hiervoor is de sterk verkitte B-horizont kenmerkend.
Opmerkingen: De genese van de verschillende profielen was ingewikkeld en
niet geheel duidelijk. Aanvankelijk moet het terrein vrij droog zijn geweest
en is er verstuiving opgetreden. Later werd het terrein nat en de lagere punten werden overgroeid met veen.
Na de vervening van de omgeving is er struikgewas gaan groeien (vooral
berk), waarschijnlijk behorend tot het Betuletum pubescentis.
De profielen hebben waarschijnlijk reeds v66r het stadium van overgroeiing door het veen de sterke ontwikkeling van de B-horizont gekregen, als gevolg van bepaalde grondwaterbewegingen in de hellingen.
Het was te zien, dat de AZ-horizont op diverse plaatsen uit verstoven zand
bestond. Ir van Diepen gaf een uiteenzetting van de mogelijkheid, dat bij
het podzolprofiel de AZ-horizont een typische stuifzandafzetting is, hetgeen
speciaal bij Prof, Tuxen sterk insloeg.
Punt 15 : Dit punt is evenals punt 16van deze dag gelegen in een bosgebied,
dat tot de Eiken-Berkenbosgezelschappen behoort. Dekzand ter dikte van
80 cm op keileem uit de Riss(Saa1e)ijstijd. De keileem is ontkalkt tot 5 à 6 m
diepte.
Profiel: Het bodemprofiel vertoont bovenin het begin van een bospodzol;
daaronder zijn echter nog sporen van een oudere profielontwikkeling. Voorts
vertoont het profiel gleyverschijnselen. Het is een gleyachtig profiel.
A. - ,,Auflagehumus" 5 cm
0- 2 cm Al, zand
2- 5 cm A2, zand, 7,5 YR 212
5- 8 cm B, zand, 7,5 YR 312; begin van de vorming van een
nieuwe BZ
8-23 cm AZ, zand, 10 YR 4,514
23-43 cm BZ,zwak lernig zand, 10 YR 516
43-58 cm C,, zand met gleyvlekken
58-> cm D,, lemig zand van de keileem.
Kleine inspoelingsbandjes zijn niet te vinden.
Class$icatie: Het profiel moet waarschijnlijk beschouwd worden als een beginnende podzol op een vroegere gleyachtige Braunerde (intergrade between
Gray-Brown Podzolic and Podzol or Brown-Podzolic soil).
Vegetatie: Op deze profielen van dekzand op keileem is de grove den met
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menging van eik en beuk zeer goed op zijn plaats. Ook de Douglas doet het
goed; deze wortelt ook nog goed in de keileemondergrond.
De natuurlijke bosvegetatie van deze plek behoort tot het Querceto petreaeBetuletum molinietosum, op de overgang evenwel naar het violetosum. Het
molinietosum duidt op een vrij vochtige standplaats, hetgeen ook overeenkomt met de gleyverschijnselen in het profiel.
Punt 16 : Deze plek is iets droger dan de vorige.
Profiel: 0- 20 cm A2, grijs loodzand
20- 80 cm B2, lichtbruin zand
80-120 cm Cb, geelgrijs zand, waarin dunne, lichtbruine, zwak lemige bandj es
120-190 cm stugge leemband, 7,5 YR 616; gleyvlekken in deze horizont: 10 YR 618
190- > cm gelig zand.
Er ontstond een discussie of de leemband een verlemingshorizont of een
keileemlaag was. Wittich wijst in dit verband op het voorkomen van vrij
grote stenen op ca 50 cm diepte.
Classificatie: Dit profiel wordt in de Duitse nomenclatuur als een secundares
Podsol, ontstaan uit Braunerde, gekenschetst, met een zwakke aanduiding
van pseudo-gley.
Opmerkingen: Zou de stugge leemband op 120-190 cm diepte een inspoelingshorizont zijn, dan zou dit profiel volgens Prof. Tüxen als een typisch
profiel onder een Querceto sessiliflorae-Betuletum gezelschap beschouwd
kunnen worden. Waarschijnlijker evenwel is, dat het hier een keileemlaag
betreft. Als zodanig kan dit profiel dan ook niet als typisch worden beschouwd.
De dunne, zwak lemige bandjes tussen 80-120 cm diepte zouden eerder
wijzen op een verwantschap met het Querceto roboris-Betuletum.
Vegetatie : Querceto sessiliflorae-Betuletumvioletosum. Er komt echter ook
nog een weinig Molinia in voor. Deze bosgezelschappen zijn wat rijker dan
de andere eiken-berkengezelschappen. Volgens Tüxen zijn ze
door brede inspoelingsbanden.
Punt 17: Z a n d e r i j o p h e i d e
Secundair ~ o o ~ - ~ e i d e ~ oop
d zoud
o l bosprofiel met dunne bruine inspoelingsbandjes. Deze bandjes zijn door de latere heidebegroeiing ontwikkeld
als Doppelbander. In het profiel valt een tijgering waar te nemen, welke
volgens de Nederlandse zienswijze als wortelvlekken wordt beschouwd.
Wittich heeft een andere verklaring. Volgens hem zijn het bolvormige
lichamen met een hoger gehalte aan harsen of vetten, die moeilijk zijn te bevochtigen. Hierdoor zou er geen inspoeling van humus enlof ijzer plaatsvinden. Ze worden volgens Laatsch veelal gevonden in gronden, welke voor
strooiselwinning gebruikt zijn.
Verder zijn hier zeer fraaie uitstulpingen van de A2B in de ondergrond te
zien. Laatsch meent, dat de bomen, die voor het ontstaan van deze uitstulpingen verantwoordelijk zijn, gegroeid hebben kort v66r of tijdens de huidige
Calluna-begroeiing.
Vegetatie: Callunetum-Genistetum typicum.

Punt 18: A f g r a v i n g i n G l a u c o n i e t z a n d
De oorspronkelijke vegetatie is een Querceto roboris-Betuletum geweest.
Later heeft de heide hier invloed uitgeoefend.
Profiel: Het zeer diepe profiel vertoont bovenin een podzol met A,-, Bhen Bh-horizonten, de laatste geeloranje van kleur: 7,5 YR 416. Daaronder
zijn dunne bandjes tot enkele meters diepte. De bovenste bandjes zijn zwart
(heide). Daaronder komen Doppelbander voor (bovenin zwart van de heide,
onderin bruin van het bos), en tenslotte zelfs Tripelbander, waarbij onder
het bruine bosbandje nog een groen glauconiet-bandje voorkomt.
OFmerkingen: Volgens Laatsch waren deze bandjes tijdens de afzetting van
het materiaal ontstaan. Het leek ons echter, dat het inspoelingsbandjes
waren; ze kruisten nl. soms de natuurlijke gelaagdheid.
Niet alleen komt het groene glauconiet voor in de Tripelbander doch ook
daartussen, mogelijk zelfs in gelijke hoeveelheden. Waarschijnlijk bevindt
zich in de inspoelingsbandjes meer dieper materiaal.
Plaatselijk oxydeert het groene glauconiet tot bruin Fe2O3.
Punt 19: N a b i j S u l i n g e n
Kuil met balustrade bij vennetje in het bos. Kleine Moor. Flottsand op keileem.
Het Flottsand, dat wat grover is dan loess, bevat in de bovengrond 3 à 4 %
klei; iets dieper, door inspoeling, ongeveer dubbel zoveel. Het sloef-percentage is ca 25 %. Het Flottsand bevat 0,6 à 0,8 % CaCO,, dat met zoutzuur
kan worden bepaald. Dit is echter slechts voor voor de plant beschikbaar;
de rest wordt geblokkeerd door gelhuidjes. Deze huidjes beschermen de silicaten tegen verdere verwering. Dit werkt de verarming van de Flottsandgronden bij doorgaandeverwering en uitspoeling steeds meer in de hand. Ook
is er op deze plaats moeilijk kalk door de bomen uit de ondergrond te halen,
daar de keileem ontkalkt is. Al met al is deze plek een vrij arme standplaats.
Vegetatie: Het oorspronkelijke bosgezelschap is niet goed meer vast te stellen, daar de menselijke invloeden zeer groot zijn. Thans groeit er een Querceto sessiliflorae-Betuletum. Er is ook een heidebegroeiing geweest.
Classificatie: Bodemkundig gezien is dit profiel een secundair gleyachtig
podzol, welke uit Braunerde is ontstaan. In de Amerikaanse terminologie
zou het mogelijk een intergrade tussen een Podzol en een Gray-Brown Podzolic soil, of een intergrade tussen een Podzol en een Brown Podzolic soil
kunnen zijn, welke ,,imperfectly drained" is.

+

Punt 20: Syke, p r o f i e l i n F l o t t s a n d
Het profiel vertoont een superpositie van drie bodemvormingen en tevens een
uitgesproken textuur-B-horizont.
A. Auflagehumus - 5 cm
Profiel:
Al
AZ,loodzand, 8 YR 412
B, van micropodzol, 8 YR 414
BPvan een Brown Podzolic profiel in de A2 van het
Gray-Brown Podzolic profiel, 10 YR 516
A2 van het Gray-Brown Podzolic profiel, 10 YR 5/4,5
B2: sterk lemig met enige gleyvlekken, 10 YR 516
keienvloertje.
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Classificatie: Het profiel vertoont bovenin een micropodzol, waarschijnlijk
ontwikkeld op een Brown Podzolic profiel, hetwelk zich weer heeft ontwikkeld in de vroegere A,-horizont van een oorspronkelijke ,,imperfectly drained" Gray-Brown Podzolic soil.
De Duitse classificatie kenschetst dit profiel als een secundares Podsol ontstaan uit Braunerde.
Vegetatie: Thans bestaat de vegetatie uit een met dennen beboste heide.
Het hele beeld duidt op een Querceto-Betuletum. Tuxen dacht, dat de oorspronkelijke begroeiing een Querceto-Carpinetum is geweest, ook in verband
met de ontwikkeling van een enkele dikke Verlehmungshorizont in het bodemprofiel, in plaats van verschillende lemige inspoelingsbandjes. Dit Querceto-Carpinetum zou echter door de mens zijn gedegradeerd.
Wittich achtte de mogelijkheid niet uitgesloten, dat dit profiel al van nature een Querceto-Betuletum heeft gedragen, omdat het Flottsand vrij voedselarm is. Ook in de diepere lagen is dit profiel voedselarm, hetgeen toch
moeilijk aan de degradatie kan worden toegeschreven.
Sissingh sloot zich ook bij dit standpunt aan, zodat hier mogelijk een voorbeeld werd gevonden van een grond met de B in één bank, welke toch van
nature met een Querceto-Betuletum was begroeid. Tuxen accepteerde na
een lang debat later deze mogelijkheid (zie ook 5 11, 2a).

I.Ie dag
's Ochtends werd een excursie in de Talaue van de Weser gehouden.
De Talaue is bij Stolzenau ca 3 km breed. De n.w. kant, die bezocht werd,
is echter veel minder breed. Langs de rivier liggen hier hoge, niet duidelijke
lichtere oeverwallen met erachter depressies met Auelehm en in de ondergrond zand. De verschillende graslandgezelschappen in deze Talaue werden
uitvoerig bestudeerd. Ook werd ingegaan op de vraag, wat de oorspronkelijke natuurlijke vegetatie zou zijn geweest. In een park, dat nu vrij was van
overstromingen door de rivier, vindt men een bos, dat mogelijk nog een afspiegeling van de natuurlijke omstandigheden kan geven. Het is een gezelschap, waarin in de boomlaag Fraxinus excelsior domineert.
's Middags werd een excursie gehouden in het gebied van het Niederterras
van de Weser.
Punt 2 1: Het profiel ligt in een bouwlandgebied (rogge, haver).
Profiel: Het profiel bestaat uit een lemige bouwvoor, dito ~its~oelingshorizont en een lemige ,,blocky" B-horizont, welke naar onderen overgaat in
zand met inspoelingsbandjes. Het profiel lijkt op een Shl-profiel in de Noordlimburgse Hochflutlehm.
0-15 cm A,, 10 YR 413
15-40 cm A,, 7,5 YR 4,514-gewreven
40-55 cm B,, ,,blocky", een beetje gevlekt, iets gleyachtig, 5 YR
413-ongewreven; 5 YR 414-gewreven
55-> cm Cb, zand met bandjes; kleur van de bandjes 5 YR 413ongewreven.
Vegetatie: Volgens Tuxen wijzen de inspoelingsbandjes erop, dat de oorspronkelijke vegetatie een Querceto sessiliflorae-Betuletum violetosurn was.
Opmerkingen: Er werd een discussie gevoerd of hier sprake was van een

Niederterras dan wel van een Mittelterras. Niederterras lijkt het meest waarschijnlijk; de oude meanders liggen er nog duidelijk in. Dit is bij het Middelterras niet meer te verwachten.
Het leemgehalte in de bovengrond neemt van de Weser naar de terraswand af.
Punt 22 : Een droog profiel van het Querceto roboris-Betuletum typicum
aan de rand van lagere gronden.
Volgens de Amerikaanse indeling zou dit profiel een intergrade tussen een
Brown Podzolic en een Gray-Brown Podzolic soil zijn.
Opmerkingen: Dit is de plaats, waar men zich bij voorkeur vestigde. Er zou
een vindplaats uit de Vroege IJzertijd gedemonstreerd worden. Het profiel
bleek echter zeer vergraven.
Punt 23: O u d B o u w l a n d n a b i j S c h i n n a
O p hoge, niet met Auelehm overdekte stuifduinen van het Weser Laagterras bevindt zich een oude bouwlandgrond, kenbaar aan een dikke, bruine
ophogingslaag. Daaronder vertoont het profiel bruine, zwak lemige fibers
van het Querceto roboris-Betuletum type.
Punt 24: N o o r d v a n Leese-Hardenberg
Duintjes en zandgaten. Oud bouwlandprofiel (donkerbruin zand). De
natuurlijke vegetatie op dit profiel zou een dennenrijk Querceto-Betuletum
zijn. Scherven uit de tijd van de volksverhuizing.
Punt 25: Erosierest i n d e T a l a u e
Hier werd een uiteenzetting gegeven over het ontstaan van de Auelehm
door Dr Natermann. De Auelehm zou zeer jong zijn, dit in tegenstelling tot
de oudere opvattingen (zie ook Natermann, 1941).
Punt 26 : Tot slot werd nog een veentje in een oude rivierarm bekeken. Elzenbroek op oligotroof veen.
IVe dag
Punt 27: Geologisch p u n t n a b i j Buckeburg
IJsrand-afzettingen (Kames) op Dogger (Trias). Mooie klapperstenen.
Onder deze afzettingen bevindt zich zgn. Vorschutzsand (Pro-glaciaal).
O p de tegenoverliggende hellingen veel kale rotsen, bestaande uit het
harde, slecht verwerende Oöliet, dat zich tussen Dogger en Malm bevindt.
Gebied 28: Hohenstein-Wesergebergte
Diverse profielen en plantengezelschappen uit het Fagetumgebied. Het Fagetumgebied daalt hier af tot 150 m boven de zeespiegel.
Punt 28a en 28b: P l a n t e n g e z e l s c h a p p e n en profielen langs een
beekje
Langs het beekje het natste gezelschap: het Cariceto remotae-Fraxinetum
op een typisch Low-Humic Gley profiel op beekleem. Dit profiel is het ge223

hele jaar door nat. Het grondwater stroomt en is daardoor fris en zuurstofìijk.
O p wat hogere plekken het Acereto-Fraxinetum.
Punt 28c: O p d e H o h e n s t e i n
Profiel: Bodemprofiel ontwikkeld op mergel, sterk gleyachtig.
0- 5 cm A,,
5-25 cm Al
25-40 cm lemig materiaal, met vele gleyvlekken.
Clmsificatie: Rendzina.
Vegetatie: Fagetum allietosum. Het profiel lijkt evenwel niet normaal voor
deze vegetatie. De beuk blijkt dan ook moeilijk te verjongen. De es voert bij
de verjonging de boventoon.
Punt 28d: Nabij d e H o h e n s t e i n e e n profiel i n loess o p kalksteen o p
d e noordelijke h e l l i n g
De loess hier is niet zo kalkrijk als de loess in het Teutoburger Wald ( l e
dag). De kalksteen ligt bovendien hier dieper. I n het Teutoburger Wald
waren de profielen ondieper ontwikkeld.
Profiel: A,, strooisellaag
Al, Mull (geen Rohhumus), pH ca 5
A,. 10 YR 514
B; textuur-B,, sterk lemig, ,,blockyM, 7,5 YR 414-ongewreven;
7,5 YR 5e/5-gewreven.
Classijicatie: Dit profiel is een specifiek Gray-Brown Podzolic soil, iets ,,imperfectly drained" (concreties in de B-horizont). In Duitse zin is dit een
Mull Braunerde, iets gleyachtig.
Vegetatie: Fagetum dryopteridetosum.
Naast deze profielen werden nog een aantal bosgezelschappen gedemonstreerd, waarbij vooral het verschil in vegetatie tengevolge van verschil in
expositie treffend was.
Punt 29a : Onder aan de helling kegelvormige afzetting van kalk in een erosiedal Z.W. van Alfeld.
ProJiel: 0-10 cm Al, stenige humeuze bovengrond, Ca-; 10 YR 212
10-? cm A,, stenig, Ca+, 2,5 Y 412
?-? cm B,, zware lemige en ,,blockyH textuur-B, 10 YR 412,songewreven.
Class$catie: Het profiel werd gekenschetst als een degradierte verbraunte
Rendzina.
Vegetatie: Querceto-Carpinetum asperuletosum, Elymus variant.
Opmerkingen: Ofschoon het bosgezelschap op vochtige omstandigheden
wijst, vertoont het profiel geen gleyverschijnselen. Dit werd geweten aan het
feit, dat het profiel zo kalkrijk is. Hierdoor zou het ijzer niet zo snel mobiel
worden.
Hierna werd in het erosiedal het verschil van vegetatie op de verschillende
hellingen gedemonstreerd (expositie). Ook bleek de bosopstand zich beter
te ontwikkelen op het colluvium langs de hellingen dan op de ondiepe Flammenmergelgronden op de toppen en in het dal.
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Punt 296: Boven o p d e h e u v e l
Projel: 0-25 cm Al, Mullartig-Mull, Ca+, 5 YR 211
25-> cm (B) kleiig materiaal tussen de kalksteenbrokken uitgehaald, 10 YR 4/2,5.
Classijìcatie: Mullartige Rendzina overgang naar Mull-Rendzina.
Vegetatie: Fagetum elyrnetosum.
Opmerkingen: Profiel en begroeiing zijn sterk aan elkaar gebonden. Het
meer vochtige Fagetum typicum (een nieuw gezelschap, nog niet gepubliceerd) staat meer op Braunerden (Ie dag), die meestal wat diepere profielen
te zien geven en beter geschikt zijn voor houtgroei.
Bij dit punt werd tevens een langdurige, uitvoerige discussie gehouden
over het belang van de kennis van de natuurlijke bosgemeenschappen en de
toepassing in de bosbouw.
E r werd door Prof. Richter een uiteenzetting gegeven van de classificatie
van de reeks van de Rendzina's (zie hiervoor 5 111, 3).
Punt 296: P r o f i e l o p steile n o o r d h e l l i n g
f 30-35 cm Al, gemengd met stukken kalksteen en witte verweringsleem.
Classijìcatie: Flachgrundige mullartige Rendzina.
Vegetatie: Fagetum elymetosum.
Punt 29d: Profiel o p d e z u i d h e l l i n g
10-15 cm Al, kleiig; zwaarder en minder humusarm dan vorig
profiel; slechtere kruimelstructuur, weinig kalksteen;
7,5 YR 2,512; C(B) 2,5 Y 5,512.
Classijìcatie: Mullartige Rendzina, overgang naar Protorendzina.
Vegetatie: Fagetum convallarietosurn.
Ve dag. Westelijk van Hildesheim
Punt 30: Loess op grofzandig en grindrijk fluvioglaciaal; bouwland.
In de loess een mooi Braunerde of typisch Gray-Brown Podzolic profiel.
Tuxen vermoedt in de bovenkant van het fluvioglaciaal een oude bodemvorming. Als zodanig wijst hij op wat hij als Wurzelzapfen ziet.
0- 15 cm Al, donkerbruine loess
Projel:
15- 50 cm A,, lichtbruine loess
50- 70 cm B,, ca 5 à 7 % klei meer dan in de A2, duidelijke
coating^^^, ,,blocky", prismatische structuur
70- 90 cm B3, zwak ,,bl~cky'~
90-100 cm BD1
100-135 cm BD2
135- > cm D.
Punt 31: K a l k t r o c k e n r a s e n o p helling (Muschelkalk)
Prohel: 12 cm dikke, bruine, humeuze grond op kalksteen. Geen ontwikkeling van een B-horizont.
Vegetatie: Mesobrometum erecti.
Classijìcatie: De bovengrond is te dun voor een Braune Rendzina. Deze
zou dikker moeten zijn met een organische-stofarme B-horizont.eronder De
bovengrond is zo dun, dat hij plaatselijk meer naar Protorendzlna of Litho225

sol neigt. Ditzelfde type zou onder bos weleens een zwarte Mull-Rendzina
of een zwarte mullartige Rendzina te zien kunnen geven. De Verbraunung
is waarschijnlijk te wijten aan een andere vorm van de organische stof op
deze kale gronden, waar de zon zo sterk indringt.
Punt 32: S c h w a r z e r d e profiel ( C h e r n o z e m ) bij S a r s t e d t ; bouwland.
Dit profiel sluit aan bij de streek meer naar het zuiden en het zuidoosten,
waar Schwarzerden veel te vinden zijn.
Het gedemonstreerde profiel is niet geheel zuiver meer. Er is 30 cm kalkhoudende loess opgebracht.
Projel: Onder de opgebrachte loess ziet het profiel er als volgt uit:
0-20 cm Al, iets kalkhoudend (kalk vanuit de opgebrachte
laag?). Het onderste gedeelte van de Al is lichter. Hier
is misschien sprake van een zwakke A, vorming. Hoofdkleur is 10 YR 4/1,5.
20-60 cm B,, sterk prismatisch, ,,blocky", geen kalk meer, heeft
sterke ,,coatings" op de structuurelementen ; kleur 10
YR 2,5/ 1-gewreven, 10 YR 3,5/ 1-0ngewreven.
60- > cm C, geel en kalkrijk; kalkophopingen - loesspoppetjes ;
structuur massief.
Punt 33: Bezoek.aan d e Pflanzensoziologischer G a r t e n t e H a n n o v e r.

In the summer of 1952 a team of collaborators of the Soil Survey Institute
took part in a phyto-sociological and pedological excursion in Western Germany. This excursion was held under the guidance of Prof. Dr R. Tuxen of
the ,,Zentralstelle fur Vegetationskartierung" (Centra1Institute forvegetation
Survey) at Stolzenau.
The correlation between soil profile and plant association as demonstrated
by Professor Tüxen, is discussed. A comparison between the type of vegetation and the type of soil according to both the American and German sol1
classification is summarized in Appendix A.
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Bijlage A
Appendix A
LIJST VAN PLANTEN, DIE ALS ZODANIG IN DIT VERSLAG GENOEMD WORDEN O F DIE BIJ DE NAAMGEVING VAN DE PLANTENGEMEENSCHAPPEN
GEBRUIKT WORDEN
Esdoorn
Acer pseudo-Platanus L. . . . . . . . . . . . .
Allium ursinum L. . . . . . . . . . . . . . . Daslook
Zwarte els
Alnus glutinosa Gaertn. . . . . . . . . . . . .
Asperula odorata L. . . . . . . . . . . . . . . Lieve Vrouwenbedstroo
Ruwe berk
Betula pendula Roth . . . . . . . . . . . . .
Zachte berk
Betula pubescens Ehrh. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . Bergdravik
Bromus erectus
Struikheide
Calluna vulgaris Hull. . . . . . . . . . . . . .
Vingerzegge
Carex digitata L. . . . . . . . . . . . . . . .
Wijdaarzegge
Carex remota Grufb. . . . . . . . . . . . . .
Haagbeuk
Carpinus Betulus L. . . . . . . . . . . . . . .
Lelietje der dalen
Convallaria majalis L. . . . . . . . . . . . . .
Gebogen beukvaren
Dryopteris Linnaeana Cristens. . . . . . . . . .
(soort gerst, geen Nederl. naam)
Elymus europaeus L. . . . . . . . . . . . . .
Beuk
Fagus silvatica L. . . . . . . . . . . . . . . .
Moerasspiraea
Filipendula Ulmaria Maxim.
Es
Fraxinus excelsior L. . . . . . . . . . . . . .
Stekelbrem
Genista anglica L.. . . . . . . . . . . . . . .
Kruipbrem
Genista pilosa L. . . . . . . . . . . . . . . . Zomereik
Quercus Robur L. . . . . . . . . . . . . . .
Quercus sessiliflora Sal. of
Wintereik
Quercus petraea Lieblein . . . . . . . . . . .
Bosandoorn
Stachys silvatica L. . . . . . . . . . . . . . .
Bosbes
Vaccinium Myrtillus L. . . . . . . . . . . . . Rivin's viool t,je
.
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.
.
.
.
.
.
Viola Riviniana Rchb..
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Bijlage B
Appendix B

OVERZICHT EXCURSIEPUNTEN
View of the excursion-points
Substraat
Parent material

Bodemtype (Duits systeem)
Soil type ( G m n systm)

Bodemgroep (Arner. systeem)
Great Soil Goup (U.S. systm)

Vegetatietype (naar Tiixen)
Kind of vegetation (after Tü~en)

I1

Loessleem + verweringsleem op kalksteen

OvergangBrom-Forest soil
naar Gray-Brom Podzolic

Fageturn dryopteridetosum

I2

Idem

Idem

Fagetum typicum

I3
I 4

Idem
Verweringsleem ondiep op
kalk

Brown-Forest soil
Rendzina overgang naar
Brom-Forest soil (?)

Idem
Fagetum typicum
Rijker dan I 2 en I 3

I 5

I6

Bodemvorming op mergel
Loessleem + colluvium

Braunerde hoher Basensättigung(Mullbraunerde), etwas gleiartig
Braunerde hoher Basensattigung (Mullbraunerde)
Idem
Mdrendzina, eventueel
overgang naar Verbraunter Rendzina
Mdartiger Rendzina
Podsolige gleiartige Braunerde (secundär gleiartig)

Rendzina
Gray-Brom Podzolic, imperfectly drained

I7

Zand op keileem

Fagetum convallarietosum
Geen natuurlijke vegetatie op
dit punt
JVo natura1 vegetation
Alnetum glutinosae

I 8

Humic-Gley soil

Keileem

Anmoorige Grundwasserboden
Profiel met Staunasse

I9

Zand

Podsolige Braunerde

Gray-Brom Podzolic

I 10

Loessleem

Gray-Brom Podzolic, imperfectly drained

I11

Idem

Gleiartige Braunerde of
M m o r i e r t e Boden (secundar gleiartig)
Gleiartige podsolige Braunerde ( s e c d a r gleiartig)

I 12

Dun loessleemdek op zeer
harde kalksteen
Fluvioglaciaal zand

Podsolige Braunerde

Gray-Brown Podzolic

Plaggenboden (dun) op secundaire podzol, die uit

Gray-Brom Podzolic

I1 13

Braunerde ontstaan is

?

Idem

Querceto-Betuletum molinietosum
Geen natuurlijke vegetatie
aanwezig
Querceto-Carpinetum stachyetosum
Querceto-Carpinetum asperuletosum, echter veranderd
door beukenaanplant
Qeurceto sessilifiorae-Betulteum typicum
Geen natuurlijke vegetatie
No natura1 vegetation

Cand, gedeeltelijk stuifzand
lekzand op keileem

Schwaches secundäres Podi01 etwas gleiartig

dem

i h d e r gley dan 11, 15

:and
dem
rlottsand op keileem
plottsand, fijn

'odsol

rerraszand met leem

Idem
jecundäres Podsol, gleiartig
mtstaan uit Braunerde
Braunerde

Ground-water Podzol
Gray-Brom Podzolic overgang naar Podzol, imperfectly drained (?)
Gray-Brown Podzolic (overgang naar Podzol)
PodzoI
Idem
?
PodzoIovergangnaar GrayB r o m Podzolic
Gray-Brom Podzolic

Betuletum pubescentis
Querceto sessilifiorae-Betuletum mobetosum
Querceto sessiliflorae-Betuleturn violetosurn, zwakke invloed van molinietosurn
CaIIuneto-Genisteturntypicum
?

Coniferen aanplant
Bouwland
Arable land
Idem

Humic Gley
Idem

Beekafzetting
Idem
Verweringsleem op kalk
Loess op kalksteen

Grundwasserboden
Idem
Gleiartiger Boden
Bramerde, gleiartig

Colluvium op kalk

Verbraunte Rendzina

Gray-Brom Podzolic, imperfectly drained
Brown-Forest soil

Verweringsleem op kalk
Idem
Idem
Loessleem op fluvioglaciaal

Muliartige Rendziia
Idem
Idem
Braunerde

Rendzina
Idem
Idem
Gray-Brown Podzolic

Bodemvorming op kalk
Loessleem

Schwarzerde

?

Lithosol, overgang naar
Rendzina
Chernosem

Caricetoremotae-Fraxinetum
Acereto-Fraxinetum
Fagetum allietosum
Fagetum dryopteridetosum
Querceto-Carpinetum asperuletosum
Fagetum elymetosum
Idem
Fagetum convallarietosurn
Bouwland
Arable land
Mesobrometum
Bouwland
Arable land

