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INLEIDING
De schrijver van dit artikel ontving in 1955 als medewerker van de Stichting
voor Bodemkartering de opdracht bodem en vegetatie van een op Nederlands gebied liggend deel van de Kalmthoutse heide te karteren. Bij het voor
deze kartering strikt noodzakelijke werk werd van enkele interessante aspecten van bodem en vegetatie nader studie gemaakt. Daarbij werden de
grenzen van het te onderzoeken gebied en zelfs de Rijksgrens plaatselijk
overschreden. I n Zonneveld en Bannink (1960) is het onderzoek meer uitvoerig beschreven. In dit artikel zullen meer in het bijzonder de geografisch (landschapsoecologisch) belangrijke aspecten worden behandeld.
Uit de onderlinge inwerking van de geologische factoren, het klimaat en
het leven, inclusief dat van de mens, ontstaat het landschap, zoals dat zich
aan ons voordoet (fig. 1).
Als twee van de belangrijkste elementen van dat landschap staan de bodem
en de vegetatie en hun onderlinge relatie in het middelpunt van deze studie.
Daarbij is gebruik gemaakt van visuele, micro- en macromorfologische en
chemische beschrijving van bodemprofielen en vegetatie; voorts van pollenanalytisch onderzoek van recente en fossiele bodemprofielen en 14C-datering van houtskool en geïnfiltreerde organische stof.
De schrijver betuigt dank aan prof. dr. Florschutz voor de analyse van pollenmonsters en de interpretatie van de diagrammen, aan J. F. Bannink, die
het veldwerk voor een groot deel uitvoerde en ook bij de interpretatie assisteerde, en aan H. N. Leys voor het tekenen van figuren en tabellen en voor
de hulp bij het uitwerken van andere gegevens. Voorts aan vele van zijn
bodem- en vegetatiekundige collega's in België en Nederland voor waardevolle discussies.
ALGEMENE, FYSISCH-GEOGRAFISCHE BESCHRIJVING
Het onderzochte gebied ligt voornamelijk in de gemeente Ossendrecht tussen
de Belgische grens, de 'Putse Moer' en de 'Grote Meer' en de Puttense straatweg. Meer gedetailleerd onderzoek werd voornamelijk gedaan in een strook
van enkele honderden meters aan weerszijden van de Rijksgrens.
Het bestudeerde landschap doet zich voor als een sterk geaccidenteerd, zij
het
vlak gebied, waarin bosaanplantingen, heidevelden, ongeconsolideerde stuifzanden en vennen van diverse aard elkaar afwisselen. De
boomgroei bestaat behalve uit enige opslag van vliegdennen en berken uit
vaksgewijze aanplantingen van groveden (Pinus sylvestris) en zeeden (Pinus
pinaster) en enkele aangeplante ruim honderd jaar oude beukenopstanden.
Werd in 1830 bijna het gehele gebied nog door heide, stuifzand en pioniersvegetatie~,die het stuifzand vastleggen, ingenomen, thans is het grootste
1) Afd. Vegetatiekunde, Stichting voor Bodemkartering.
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Fig. 1. Schema van de relaties tussen het landschap en zijn componenten en de factoren
die deze bepalen
Fig. l. Diagram of the relations between the landscabe and its combonents and tizeir determiningfactors

deel bebost met dennen (zie fig. 2). Op het Belgische deel van de Kalmthoutse heide, dat de status van een - overigens helaas bedreigd l ) - natuurreservaat heeft, komt nog een vrij groot aaneengesloten oppervlak lieide voor.
Het hier gelegen grote en hoge stuifzandcomplex, 'de Vossenbergen', is
tijdens de aanleg van de ringbaan om Antwerpen geheel afgegraven.
De geologische opbouw blijkt uit een schematische doorsnede in figuur 3,
die is ontleend aan de geologische kaart van Nederland en aan eigen gegevens. De ondergrond bestaat uit 11,-afzettingen met daar overheen een pakket dek- en stuifzanden van wisselende dikte. Dit dek ontbreekt zelden.
Enkele kilometers meer naar het westen is een steilrand aanwezig, waar de
11,-lagen, die op enkeIe Zuidlimburgse afzettingen na de oudste afzettingen
van Nederland vertegenwoordigen, dagzomen. Ze krijgen hier contact met
de allerjongste sedimenten, te weten de slikken van de Oosterschelde (fig. 4).
Over de indeling en datering van de 11, hebben wij geen nader veldonderzoek gedaan. Uit gegevens van Nelson en Van der Hammen (1950) en van
Van Dorsser (1956) en daar vermelde literatuur zou kunnen worden afgeleid,
dat in ieder geval de onderste lagen nauw verwant aan het Tiglien zijn,
l)

Zie Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon, 1958.
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maar dat ze in het licht van de onderzoekingen van Doppert en Zonneveld
(1955) vermoedelijk tot de zone van Kedichem moeten worden gerekend.
De 11, bevat lemige lagen, die op vele plaatsen in de omgeving worden geexploiteerd, en sterk gecomprimeerde organische-stofrijke lagen, die het
midden houden tussen veen en bruinkool. Ook vindt men spierwitte zandlagen tussen de leem. Dit zand blijkt volgens mineralogisch onderzoek steeds
een Maas-(Schelde-)herkomst te hebben (zie bovenvermelde literatuur, aangevuld met een voor ons door dr. Crommelin verrichte analyse). De 11,afzettingen vertonen een beeld, dat een genese als 'braiding-river' waarschijnlijk maakt, die later meer het karakter van een meanderende kustvlakte-rivier heeft gekregen (zie Van Dorsser, 1956). Er komen namelijk
oeverwalsystemen en ook dikke veenpakketten in voor. De dikke, sterk
samengeperste veenlagen doen een nabijheid van de zee in het oud-Pleistoceen vermoeden. Na afzetting van de 11,-sedimenten is de oppervlakte zeer
sterk onderhevig geweest aan water- en winderosie. Nergens in het onderzocht gebied is een duidelijk bodemprofiel dat van vóór de laatste ijstijd dateert in de 11, gevonden. De leemlagen hebben de meeste weerstand geboden. We zien dan ook, dat waar de 11,-lagen een zwak golvend reliëf hebben,
zij op de hoogste plaatsen steeds een leemdek vertonen. In de laagten wordt
de bovengrens ook wel door meer zandige lagen gevormd.
Op de 11, bevindt zich vrijwel overal dekzand, dat gedurende het Holoceen plaatselijk bij herhaling is verstoven.
Op sommige plaatsen kunnen een fijnzandig tot lemig Ouder dekzand en
een grovere jongere laag worden onderscheiden. Deze zijn plaatselijk gescheiden door een venige laag, waarin een pollenneerslag is aangetroffen, waarvan de datering niet in strijd is met Allerad-ouderdom (zie Van Dorsser,
1955) en Nelson en Van der Hammen, 1950). De onderzijde van het vermoedelijk geheel pleistocene zand en de bovenzijde van de 11,-afzettingen
zijn kryoturbaat 'gebrodelú'. Plaatselijk vonden we in een groeve bij Hogerheide onder de Allerad-achtige laag nog een humeuze horizont, die mogelijk
tot de B~llingkan worden gerekend. Dit kon helaas niet meer worden onderzocht. Hoewel de bodemprofielen die in het gebied werden waargenomen,
alsook de wortels van de vegetatie zich vrijwel uitsluitend in de jongere zandlagen bevinden, hebben de 11,-afzettingen toch een belangrijke invloed op
het landschap. De leemlagen die er deel van uitmaken, zijn namelijk overwegend bijzonder ondoorlatend. Wanneer er tevens in horizontale richting
een belemmering voor de afvoer van water aanwezig is, kunnen vennen ontstaan. I n de meeste gevallen wordt deze horizontale barrière niet door de 11,
gevormd, omdat de lemige lagen in vele gevallen zoals boven is geschetst
eerder als koppen boven de zandige delen van de 11, uitsteken dan komvormig zijn, maar doen dek- en stuifzandruggen als zodanig dienst. De wijze
waarop hierin de waterafvoer wordt belemmerd, is in het volgende nader
beschreven. De laagten waarin de vennen zijn gevormd, kunnen van verschillende oorsprong zijn. Uitstuiving gedurende droge perioden alsook afsluiting van flauw hellende dalen door oudere en jongere stuifzandruggen
kunnen in het onderzochte gebied worden geconstateerd; zie ook Lorié
(19 16-1 9 19). Een correlatie van vennenreeksen met oude stroomdalen (Van
der Sleen, 1918) is in het onderzochte gebied niet zeer duidelijk aanwezig.
Waar dit elders wel het geval is, zal ze meer het gevolg zijn van nu eenmaal
in banen liggende leemafzettingen dan van het thans nog bestaande geulenreliëf uit de oud-pleistocene tijden.

DE V O R M I N G V.XN LANDSCHAP, BODEM
EN VEGETATIE GEDURENDE H E T HOLOCEEN
De herkenbare bodemvorming heeft geheel plaatsgehad in de pleistocene
en holocene zanden aan de oppervlakte. Hierin wortelt ook de vegetatie.
I n het meer in detail onderzochte gebied werd de fijnzandige, lemige dekzandlaag niet duidelijk aangetroffen. Het dekzand bleek hier gedurende her
Holoceen sterk verstoven te zijn.
Een enkele kilometers brede en enkele tientallen kilometers lange, sterk
geaccidenteerde strook, rijk aan recente levende stuifzanden, ligt in het gebied en neemt de grootste oppervlakte in. Westelijk van dit stuifzandgebied
liggen de 11,-afzettingen dicht aan de oppervlakte. Oorspronkelijk aanwezig
dekzand is daar kennelijk weggewaaid. Plaatselijk ontbreken duidelijk bodemprofielen, waaruit blijkt dat dit ook in recente tijden is geschied ('uitgestoven laagten'). Vennen zijn daar schaars, omdat oppervlakkige afwatering
mogelijk is. Oostelijk van de geaccidenteerde strook komen veel vennen en
venen voor, kennelijk mede omdat oppervlakkige afwatering in westelijke
richting wordt belemmerd. Het reliëf is hier zwak golvend en heeft, afgezien
van recente plaatselijke verstuivingen, het karakter van een geerodeerd
stuifzandlandschap. Binnen de geaccidenteerde strook komen, zoals uit de
profielontwikkeling blijkt, oude stuifduinen met een veel sterker relief voor
(o.a. Kraaienberg en Paalberg). Deze zijn vermoedelijk jonger dan Allernd;
in ieder geval stammen ze, zoals hiernazal blijken, op zqn minst uit het Boreaal of uit een vroegere periode. De jonge recente verstuivingen moeten voornamelijk worden beschouwd als een aantasting van deze laatste stuifduinen
en van het in het westen onmiddellijk eraan grenzende gebied. Enkele tientallen kilometers naar het oosten bevindt zich weer een dergelijke strook
met veel stuifzanden (zie o.a. Geologische kaart van Nederland Van Dorsser, 1956, Maréchal en Maarleveld, 1955) Ruggen van dikkere dekzandlagen
op 11, liggen er aan ten grondslag (zie ook fig. 3).
Het bleek nu, dat in ons onderzoekingsterrein vooral aan de oostelijke
flank van het sterk geaccidenteerde gebied de profielontwikkeling herhaalde
malen is onderbroken door overstuiving. Zo ontstonden verschillende profielen boven elkaar, in enkele gevallen zelfs een vijf- of zestal. Op andere
plaatsen, vooral aan de westkant van vermeld gebied, werden oorspronkelijk
gevormde profielen geheel door uitstuiving tot in de 11,-lagen weggeërodeerd (zie fig. 5 en 6). Ook werden aanvankelijk gevormde meervoudige profielen weer door erosie aangetast, zodat 'uitgestoven laagten' ontstonden,
waarin zich in de ondergrond één of meer bodemprofielen bevinden. De bij
de bodemkartering gebruikte geomorfologische term 'uitgestoven laagte'
voor de aanduiding van een bodemtoestand (vaste, steriele, uiterst humusarme, oecologisch ongunstige bodem, zie o.a. Schelling, 1955) geeft hier aanleiding tot moeilijkheden.
Enkele raaien aan de oostelijke flank van de sterk geaccidenteerde strook
werden meer in detail bestudeerd. Hier werden nauwkeurige beschrijvingen
van bodemprofielen gemaakt in cen aantal proefkuilen, die door middel van
boringen met elkaar werden vcrbonden. De monsters werden chemisch en
micromorfologisch onderzocht. Het micromorfologiscli onderzoek was gericht op de vormen, waarin zich l-iumus en ijzer in de verschillende horizonten bevinden. I n deze raaien werd ook de vegetatie nauwkeurig geanalyseerd en door middel van tabellen, detailkartering en profieltekeningen
bestudeerd. Alleen de laatste wijze van voorstellen wordt in deze publikatie
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G e b i e d e n waarin pleistocene afzettingen
werden aangetroffen:/Areasin wl~icltpleUlocene deposits haue been obserued:

-zandwegenldirl roads
Raai S , N : zie fig. 10 e n I I (bijlage)
Raai S, N: seejig. I0 and I I (npflendix)

Fig. 5. Vereenvoudigde kaart van de oud-pleistocene afzettingen
Fig. 5. Generalized map of the oldpleistocene deposits
A = Gebied waarin de pleistocene afzettingen in hoofdzaak bestaan uit zand / Area in which
the pleistocene deposits consist predominantìy of sand
B = Gebied waarin de pleistocene afzettingen in hoofdzaak bestaan uit klei / Area in which
the pleistocene deposits conrist predominantìy of clay
KLASSE

Tabel 1. Synsystematisch overzicht
van de vegetatie-eenheden in de
raaien S, N en D *)
Table I . Synsystematic diagram of the
vegetation-units in the traverses S, N and
D *)
Translations: klasse = class; orde =
order; verband = alliance; associatie
en sociatie = association and sociation;
sub-associatie = sub association; gemeenschap van = plant communi9 of;
grondwatertrap = ground water class;
volgens de bodemkaart van Nederland, schaal 1 :50000 = according to
the soil map of the .hfetherlands, scale
1:50000
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gebruikt (zie de bijlage, fig. 10 en 11). I n tabel 1 is een overzicht van de
vegetatie-eenheden gegeven met vermelding van onze symbolen en de plaats
in de synsystematiek.
De raaien werden voorts gewaterpast. Tevens zijn op verscheidene plaatsen de waterstanden in de vennen en de grondwaterstanden een aantal malen
op kritieke momenten in het seizoen gemeten.
Door middel van 14C-analyse van houtskool en van ingespoelde humus,
die werden aangetroffen in profiel S 27, en met behulp van pollenanalytische
gegevens bleek het mogelijk de bodemvorming en de overstuivingen enigermate te dateren1).
I n kuil S27 (zie fig. 7) bleek, dat profiel S271135 omstreeks 5300 jaar geleden, dus gedurende het Atlanticum, aan de oppervlakte moet hebben gelegen. Vermoedelijk zal de overstuiving, waarin profiel S271105 werd gevormd, korte tijd daarna hebben plaatsgevonden, mogelijk nog tijdens het
Atlanticum. Pollenanalytisch ligt de vermoedelijke grens tussen Atlanticum
en Subboreaal echter veel lager dan de oppervlakte van S271105 en wel bij
ca.
205 cm beneden maaiveld. Er heeft dus in de loop van 5000jaar een
<.
inspoeling' plaatsgevonden van ca. 80 cm. Het pollen in de onderste profielen van S 27 is dus met een gemiddelde snelheid van ca. l $ cm per eeuw
verplaatst, althans overstemd door van boven aangevoerd stuifmeel.
Met deze gemiddelde 'inspoelingssnelheid' die gedeeltelijk ook door 'homogenisatie' veroorzaakt zal zijn, is rekening gehouden bij de onderstaande
gevolgtrekkingen. De diepte, tot waarop het subatlantiscli pollen in het zand
van profiel S 27/35 (dat eerst in het Subatlanticum werd overstoven) is ingezakt, strijdt niet met de boven gevonden waarde van 1 cm per eeuw. Hetzelfde geldt voor de andere pollendiagrammen.
Uit de gegevens van S27 valt voorts op te maken, dat er gedurende het
Atlanticum minstens drie overstuivingen hebben plaatsgevonden (S271105
is een rest van een oud onthoofd profiel). Daarna is vermoedelijk tijdens het
Subboreaal nog een dikke stuifzandlaag gevormd, waarin profiel S 27/35
ontstond. Dit laatste bevat een B-laag, die als gemiddelde ouderdom een
subatlantische leeftijd bleek te bezitten. Mogelijk is deze bodemvorming
reeds tijdens het Subboreaal begonnen. Het allerjongste dek, waarin nog
slechts zwakke bodemvorming aanwezig is, dateert uiteraard uit het Subatlanticum. Uit het hier niet gepubliceerde pollendiagram van kuil S22
l) Omtrent de mogelijkheden van de pollenanalyse en haar interpretatie in minerale gronden zij verwezen naar enige recente literatuur op dit gebied zoals Havinga, 1957; Munaut,
1959.

Fig. 8a. Pollendiagram N34, Paalberg bij Ossendrecht. Legenda, zie fig. 7

blijkt, dat dit dek tenminste enige eeuwen oud moet zijn, aangezien er pollen
van voor de grote aanplant van dennen in aanwezig is.
De kuilen N34 en N35 liggen op de Paalberg, een oud stuifduin in de
vorm van een paraboolduin. De bodemprofielen zijn hier sterk ontwikkeld.
De pollenanalyse maakt waarschijnlijk, dat deze heuvel reeds tijdens het
Boreaal aanwezig was (zie N34, fig. 8a). Een 'inspoelingssnelheid' van ca.
1 cm per eeuw heeft veroorzaakt, dat de grens tussen Boreaal en Atlanticum
in N34 zich op enige diepte in het profiel bevindt. Door erosie is het subboreale stuifmeel aldaar grotendeels verdwenen. Op de top van de Paalberg
(N35, fig. 8b) is de bodemvorming, behoudens enige geringe opstuiving,
die verband houdt met die van S27, ongestoord sinds het Boreaal voortgegaan. Slechts een klein deel werd pollenanalytisch onderzocht. Op ca.
70 cm diepte is kennelijk atlantisch pollen aanwezig, wat nog juist in overeenstemming is met bovenvermelde 'inspoelingssnelheid'. De vorming van
de harde ijzerband en de vette humus-B kan echter ook vertragend hebben
gewerkt. I n S 33, tussen S 27 en N35 op de helling van de Paalberg gelegen,

Fig. 8b. Pollendiagram N35, op de top van de Paalberg bij Ossendrecht. Legenda, zie
f i ~ .7

FTi.86. Pollen diagram N35, on top of the Paalberg near Ossendrecht. Legend, see.fip.. 7; translation: arm aan fiollen = koor in pollen

Fig. 8a. Pollen diagram N34, Paalberg near Ossendrecht. Legend, see fig. 7; translation: lollendichtheid = lollen density

vinden we een overgangssituatie. Daar zijn S3310 en S33110 vermoedelijk
identiek met S2710 en S27135 (zie fig. 9 en de bijlage, fig. 10).
Profiel S 331123 vertegenwoordigt echter een bodemprofiel, dat de som is
van de onderste vier profielen uit S27. Behalve pollenanalytische en stratigrafische argumenten pleit voor dit alles de aard van de bodemvorming,
zoals deze uit macromorfologisch en micromorfologisch onderzoek blijkt.
Zowel de oude als de jonge bodemprofielen dragen het karakter van een
humuspodzol. Dit is een bodemtype van de arme moedergesteenten, waarin
zo weinig verweerbare mineralen aanwezig zijn, dat vorming van lutumenlof sesquioxyderijke B-lagen onmogelijk is. Het is algemeen bekend, dat
de humusinspoeling extremer is naarmate de vegetatie moeilijker te mineraliseren strooisel bevat. Dit is in het bijzonder het geval bij Calluna en
Erica (zie ook Veenenbos, 1953, en Van Diepen, 1956). Het strooisel hiervan
bevat o.a. arbutine, een glycoside, dat de activiteit belemmert van organismen, die bij de humusmineralisatie zijn betrokken (Laatsch, 1938). Micropedologisch onderzoek wees uit, dat juist onder deze planten sterker verslempende moder werd gevormd dan onder andere vegetaties (bijv. Molinia)
Onder moder verstaan we uitwerpselen van allerlei bodemorganismen (zie
o.a. Jongerius, 1957, en daar vermelde literatuur), bestaande uit fijn verdeelde, maar weinig verteerde plantendelen. Naarmate ze meer weerstand
aan mineralisatie bieden, worden de moderdeeltjes omgezet in zwarte disperse humus. Deze doet zich onder de microscoop voor als een glimmende
zwarte stof en spoelt ten slotte in diepere lagen in. De moder bevindt zich
voornamelijk in de A0 en A l en kanzelfi tot in de B doorzakken of daarin uit
wortels worden gevormd. Bedolven (fossiele) AZ-lagen zijn daarom meestal
bleek (geen moder meer aanwezig) of, als ze recent bedolven zijn, grijs (ze
bevatten blijkens microscopisch onderzoek nog veel moderdeeltjes). Het is
daarom gevaarlijk aan de kleur van de A2 van bedolven en niet bedolven
profielen conclusies omtrent de aard van het podzolisatieproces te verbinden.
Hetzelfde geldt vermoedelijk ook enigermate voor de kleur van B-lagen, omdat blijkens ons microscopisch onderzoek waarschijnlijk een zekere verwering kan optreden.
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De ontwikkeling van een humuspodzol is sterker naarmate meer tijd beschikbaar is. Het bleek nu, dat de onderste profielen van S27 (fig. 7) macromorfologisch ren milder karakter hebben dan de hoger gelegen profielen.
De 'som' daarvan S 33 (S 331123) (zie fig. 9) bleek een sterker ontnrikkelde
humuspodzol te zijn. Kennelijk heeft de tijd hier een rol gespeeld. Toch is
ook het karakter van S 331123 milder dan van het jongere profiel van S 271
35 en S33/10. Dit kan wellicht ten dele aan verandering na de overstuiving
worden geweten (voortgaande mineralisatie van humus). Toch wijst het
duidelijk secundaire karakter van de zwarte (heidehumus-)B en een zeer
zwak micromorfologisch spoor van een ijzer-B (Brown Podzolic B = 'humusijzerpodzo1'-B')), dat in de hogere profielen ontbreekt, op het aanvankelijk
mildere karakter. Mogelijk stamt deze bodemvorming uit vóór-atlantische
tijden. De oudste humuspodzol S271173 heeft in de B-laag humus van gemiddeld ca. 6000 jaar oud en stamt dus ook zeer waarschijnlijk uit het
Atlanticum. Onder de voet van de Paalberg werd een ijzer-B gevonden, die
als rest van een andere bodemvorming is te beschouwen en die mogelijk
ouder is dan de Paalberg. Ook door afschuiving zou een relatiefjong profiel
bedolven kunnen zijn (zie fig. 1).
Van belang is, dat de pollenanalyse aannemelijk maakt, dat gedurende
het Atlanticum - althans tijdelijk - een uitgestrekte heidebegroeiing aanwezig is geweest. De humuspodzolvorming, ook gedurende het Atlanticum,
houdt hier vermoedelijk nauw verband mee. Dit bewijst het gevaar van de
veronderstelling van Scheys, Dudal en Bayens (1954), dat gedurende het
Atlanticum overal bos aanwezig was en dat milde profielen, dus geen humuspodzolen maar ijzer en humusijzerpodzolen (in niet-Duitse zin, zie de voetnoot), gevormd zouden zijn. Bij de door hen genoemde ijzerrijke zanden
is dit wel plausibel. I n onze dicht langs de kust gelegen windrijke gebieden
is de heide, vermoedelijk wel geholpen door de mens en zijn vuur en vee, een
veel sterkere partij tegenover het bos, dat zich wellicht meer in het binnenland en zeker op rijkere gronden moeilijker gewonnen geeft.
Het Subboreaal was rijker aan bos. Over de bodemvorming in die tijd is
ons niets bekend. De zeer intensieve bodemvorming, die ons blijkt uit o.a.
S27135 en S 33/10 (vermoedelijk ook N1 tot N32))is volgens de l4C-analyse
van de houtskool en de humuslaag ten hoogste laat in het Subboreaal en
mogelijk eerst in het Subatlanticum begonnen, toen de heide zich weer sterk
uitbreidde. Dit laatste blijkt uit de pollenanalyse, rekening houdend met de
inspoeIingssneIheid van 1 à 2 cm per eeuw. Deze bodemvorming overstemt
alle andcre, waar deze niet door overstuiving zijn gefossiliseerd. Behalve de
vegetatie is ook het subatlantische klimaat kennelijk zeer bevorderlijk geweest voor I-iumuspodzolvorming. Helaas zijn onze resultaten niet nauwkeurig genoeg om de conclusies van Waterbolk en Van Giffen (zie Waterbolk,
1954,), aangaande een bepaalde periode in het Subboreaal en in het Subatlanticum waarin podzolisatie voornamelijk zou zijn opgetreden in dit deel
van het land, te toetsen. I n tegenstelling tot hun waarneming in I-iet noorden
blijkt hier in het Atlanticum van een duidelijke podzolvorming sprake te
zijn.
Een geogralisch belangrijk facet van de podzolisatie zal hieronder nog
l) Het in Nederland gebruikte begrip humusijzerpod.zo1 is niet identiek met o.a. het Duitse
begrip 'Eisenhumuspodsol', dat ook ijzer-B bevattende l~umuspodzolenvolgens Nederlandse terminologie omvat.
Zie de cijfers 1-35 (= NI-N35) onderin figuur 11 van de bijlage.
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worden belicht. De intensieve humuspodzolisatie onder heide is in een optimaal stadium gekenmerkt door de vorming van een compacte zwarte Bhorizont van vette zwarte humus. Deze groeit na verloop van tijd aan de
bovenzijde enigszins aan en kan zelfs in de A2-laag van een oorspronkelijk
milder profiel worden afgezet (o.a. bij S 331123). O p de fysisch-chemische
verklaring van dit proces van afzetting gaan we hier niet in. Ontlading en
coagulatie van humus-colloïden onder invloed van door verwering en organische zuren vrijgemaakte basen spelen daarbij een rol. Deze B-laag kan ten
slotte zo compact worden, dat zij enigermate stagnerend werkt. Dit laatste
wordt van grote betekenis, wanneer er zich onder deze laag nog een harde
ondoorlatende z.g. 'iron pan' bevindt.
Deze 'iron pan' wordt herhaaldelijk in heidepodzolprofielen aangetroffen
op plaatsen, die niet te nat zijn. De ontstaanswijze is nog onzeker. De gegevens uit het door ons onderzochte gebied leidden tot de volgende theorie,
die voorlopig uitsluitend voor ons klimaat en onze omstandigheden geldt.
Naarmate de humuspodzolisatie intensiever wordt, worden de ingespoelde
humusbanden donkerder (omdat zowel de humus donkerder van kleur is,
alsook omdat de hoeveelheid groter is). Uit het micromorfologisch onderzoek blijkt nu, dat deze zwarte humus, zowel in de dikke B-horizont, als in
dunne fibers, steeds ijzer bevat. Afgezien van het ijzer, dat zich op de zandkorrels bevindt, kan waarschijnlijk worden gemaakt dat er met de humus ook
ijzer, dat via de wortels en de planten in de moder en daarna in de disperse
humus is terechtgekomen, in deze fibers en in de B2-horizont is afgezet.
Van de zes onderzochte zwarte horizonten en fibers bleek nu juist alleen
daar ijzer in de humus te ontbreken, waar zich onder de zwarte B-horizont
Fig. 12a. Profielschets van kuil S33. Legenda, zie fig. 7
Fig. 12a. Sketch of the profie in pit $33. Legend, seefig. 7; trawlation: wortelgang = root channel

Fig. 12b. Het ijzerbandje elders in dezelfde kuil. Legenda, zie fig. 7
Fig. 126. The iron pan elsewhere in the same pit

een 'iron pan' bevond (drie gevallen). Niet alleen was het ijzer daar van de
zandkorrels geheel of nagenoeg afgeloogd, maar ook maakte het microscopisch beeld aannemelijk dat de humus zelf zijn ijzer had verloren (voor
detaiIs zie ZonneveId en Bannink, 1960). Onze voorlopige conclusie is, dat
de 'iron pan' secundair kan worden gevormd uit de zwarte humus-B van de
heidepodzol en dat niet - zoals wel wordt verondersteld - de humus-B stagneert op de 'iron pan' (zie o.a. Veenenbos, 1953). Dit laatste kan later wellicht versterking van de B bewerken, maar essentieel is dit niet; ookzonder
'iron pan' vindt men zware compacte humus-B-horizonten. Naar het chemisme van de secundaire omzetting van de zwarte humus-B in een humus-B
met 'iron pan' hebben we geen onderzoek gedaan. Als hypothese kan worden
gesteld, dat de compacte zwarte humus-B aanleiding geeft tot stagnatie van
water. Hierdoor zou een reducerend milieu kunnen ontstaan, waarin ijzer
mobiel wordt. Dit zakt in oplossing uit tot daar, waar weer aëratie optreedt.
I n droge profielen is dit juist aan de onderkant van de zwarte B. Daar oxydeert het ijzer weer en zet het zich af als 'iron pan'. I n natte profielen kan dit
niet en spoelt het ijzer geheel uit. Voor onze opvatting pleit o.a. dat wij
plaatselijk bij een bedolven profiel (S331123) een ijzerband, zowel onder als
boven de zwarte B, waargenomen hebben waarbij contact bestond tussen de
lagen via openingen (wortelgangen) in de B. Kennelijk was bij dit bedolven
profiel het ijzer zowel naar boven als naar onderen 'uitgezweet' (zie fig. 9 en
12).
Ook onder bedolven Al-horizonten namen we 'iron pans' waar, die op
soortgelijke wijze verklaard kunnen worden (o.a. S331123 en zeer sterk in
in Demewallei, Hagenland, België). Nu treft men elders ook wel dergelijke
'iron pans' aan zonderdat een humuslaag, waaruit deze kan zijn ontstaan,
aanwezig is. Dit dient nader te worden onderzocht. T e denken valt aan secundaire afbraak van de humus na vorming van de 'iron pan'. Mogelijk ook
verplaatsing van de 'iron pan', nadat hij eenmaal is gevormd, door afbraak
van boven (oplossing) en aangroei van onderen, doordat de oxyden weer
neerslaan.
Voor de vorming van de 'iron pan' is vermoedelijk een lange tijd nodig of
een extreme toestand. Van de drie gevallen die we in het betrokken gebied
hebben onderzocht, waren twee profielen ten minste van atlantische ouderdom (S 331123 en. N35/0), één (Nl) was vermoedelijk jonger, maar verkeerde,
zoals nog zal worden uiteengezet, wat de wateraanvoer betreft onder extreme omstandigheden. Het proces kan zich vermoedelijk ook voltrekken
nadat het profiel bedolven is. Dit blijkt onder andere uit de reeds vermelde
waarnemingen in S33/123. Hieraan kan nog worden toegevoegd, dat de
ijzerlaag zich aIdaar plaatselijk ook door de B2 naar boven beweegt en contact krijgt met de Al. Ook dit laatste pleit voor het secundaire karakter van
de ijzerlaagl).
Deze 'iron pan' moet nu worden opgevat als een essentieel ander iets dan
de ijzer-B van de humusijzerpodzol ('Brown Podzolic'). Muckenhausen
(1959) rekent onze humuspodzol met 'iron pan' wel tot de 'Eisenhumuspodsole' (de Brown Podzolic tot de Braunerde).
1) De pollenanalyse zou omtrent de ouderdom van de zelfs voor water en ongetwijfeld voor
pollen impermeabele laag uits1uitseI kunnen geven. Inderdaad bevindt zich onder de ijzerlaag van N 35 geen pollen meer. Bij S 33 /l73 is helaas juist het onderste deel van het diagram
onder de 'iron pan' twijfelachtig (zie fig. 9). Met behulp van een aantal veronderstellingen
kan worden beredeneerd, dat de laag waarschijnlijk in het Subboreaal is gevormd.
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Foto: I. S. Zonnevelci, Arch. Stiboka, No. 640G

Fig. 13. Profielkuil Nl. Links van de boor is een wand gevormd door een ijzerlaag. In het
hierachter gegraven gat staat 's zomers water, terwijl de rest van de kuil droog blijft
Fig.Nl3. ProJile bit Nl. T o the left of the auger a wal1 has been formed by the iron pan. In the hole
excavated behind this wal1 water stagnates in the summer, whereas the .rest of the flit stays dry

De vorming van de ijzer-B gaat immers vooraf aan of samen met een intensievere humusinspoeling, die optreedt als het moedermateriaal verder
verarmd is enlof de vegetatie minder mild wordt. De ijzer-B's zijn los van
structuur en tonen geen spoor van verkitting. De 'iron pan' daarentegen
wordt eerst nà de intensieve humusinspoeling gevormd. Hij is daar een gevolg
van en is, indien de gestelde hypothese juist is, te beschouwen als het meest
extreme produkt van een humuspodzol-B (in de Nederlandse terminologie).
Deze 'iron pan' nu speelt een belangrijke rol in het landschap, doordat er
water op kan stagneren, waardoor vennen kunnen ontstaan. O p het Belgische deel van de Kalmthoutse heide troffen we een dergelijk ven aan. Het
lag betrekkelijk hoog en achter een rug lag een lager liggend dal met een
bodemprofiel zonder sporen van grondwaterinvloed. Dergelijke op 'oerbanken' rustende vennen zijn ook beschreven door Voorwijk en Hardjoprakoso (1945) en door Schimmel en Van der Hoeven (1952)voor develuwe.

Het verschijnsel blijkt derhalve ook in de Brabantse zanden aanwezig te zijn.
Een variant op deze op 'iron pan' rustende vennen zien we in de bijlage,
figuur 11 (raai N). Bij N1 bleek het mogelijk een profielkuil te graven, waarin zich een loodrechte wand bevond, gevormd door een 'iron pan'. Rechts
van de wand aan de venzijde bevond zich 's winters water in de kuil, links
was de kuil behoudens wat over de rand sijpelend water droog (fig. 13).
Deze vrijwel loodrecht staandeijzerband kunnen we beschrijven als deel van
een bodemprofiel op zijn kant, dat ontstaat als gevolg van het vanuit het
ven doorsijpelende water. De rug bij N1 sluit namelijk het rechts liggende
gebied af. Dit heeft een ondoorlatende leembodem (bij N1 nog juist aangeboord). Afwatering naar het westen is vroeger kennelijk mogelijk geweest,
gezien het oorspronkelijk terrestrische karakter van de venbodemprofielen2).
Door overstuiving, vermoedelijk tijdens l-iet Subboreaal (zie de stuifzandlaag
van S33110 en S27135) is het flauw hellende terreingedeelte afgesloten en
heeft het water zichzelf de weg versperd door de vorming van het verticale
bodemprofiel. De bedolven profielen bij NI, N2 en N3 gaan vermoedelijk
tussen N3 en N4 over in de bovenste.
Het beeld van de waterstanden in de bodem en in de vennen suggereert
Zie de cijfers 1-35 (= N1-N35) onderin figuur l l.
De dikke A2-lagen in de vennen in fig. 11, alsmede de aard van de gehele profielontwikkeling, maken het minder waarschijnlijk, dat deze onder de huidige hydrologische omstandigheden zijn ontstaan. Nader onderzoek omtrent de oorsprong van dit soort profielen
is evenwel gewenst.
l)

Fig. 14. Gemeenschap van Drosera intermedia en Rhynchospora fusca. Op de achtergrond jonge Molinia
Fig. 14. Vegetation &i~e: Drosera intermedia and Rhynchosbora fusca. In the background jroung
sbecimens of Molinia

ook een bovengrondse aanvoer, uit de omliggende heidevegetaties, en een
ondergrondse afiroer van het water. Er blijkt een sterke fluctuatie te zijn.
Het beeld dat we van de invloed van de 'iron pan' op de venvorming hebben geschetst, houdt in dat het samengaan van heide en vennen niet slechts
een toevallig samentreffen van twee landschapselementen is, doordat de bestaansvoorwaarden voor ieder afzonderlijk zijn verwezenlijkt, maar dat hei
en vennen organisch met elkaar zijn verbonden. De 'iron pan' immers is,
zij het niet de enige, toch wel een belangrijke oorzaak van de venvorming.
Hij is echter het gevolg van extreme humuspodzolvorming en deze laatste
hangt onverbrekelijk samen met de heidebegroeiing. De onderling wederzijdse beïnvloeding van landschap, bodem, vegetatie en hydrologie spreekt
hier wel zeer duidelijk. De vegetatie immers wordt omgekeerd weer sterk
beïnvloed door de waterstanden, die worden gestuwd door de ondoorlatende
horizonten. Dit blijkt in de hei onder meer door toename van Erica en Molinia.
De samenstelling van de vegetatie kan hier niet in detail worden besproken (zie daarvoor Zonneveld en Bannink, 1960). Slechts zij opgemerkt, dat
het sterk fluctuerende waterniveau over een naar verhouding grotere oppervlakte dan gebruikelijk, een vegetatie in het leven roept die, hoewel geografisch niet zeer opvallend - de plekken z i n zelden meer dan enkele aren
groot -, toch van betekenis is en wel een plantengemeenschap met o.a.

Foto: I. S. Zonneveld, Arch. Stiboka, No. 6701

Fig. 15. Overzicht van het noordelijk deel van raai S, genomen vanuit S25. Moliniavlakte buiten bereik van het grondwater met o.a. de gemeenschappen MC en MF; op de
achtergrond stuifkuil met langs de rand CA, PAC en CP
Fig. 15. View of the northem Part of traverse S, taken from S25. Stretch of Molinia chieJly with the
vegetation types MC and M F ; in the background types CA, PAC and CP along the border of a Pit

formed by wind erosion

pijpestro-struikliei-vegetatie (MI> Sr
MDJ g: M C & M C J )
vegetalton of fiiirfile Inoor, .cross and co~ti.

stuifzanddek dunner dan 50 cm
shifling sand 0riiitrr.r titan 50 cr11
zandwegen
dirt rcads

Fig. 16. Verband tussen de verspreiding van de Molinia-vegetaties en van dunne stuifzanddekken
Fig. 16. Relation between the distribution of the Molinia Q@evegelations and of thin covers of shifting
sand

Drosera intermedia, Rhynchospora fusca en Sphagnum cuspidatum (DR).
Deze is namelijk verwant aan een begroeiing, die in de literatuur wel beschreven is als het Rhynchosporetum albae sphagnetosum cuspidati (Koch:
1926; Diemont, 1937; zie Westhoff, e.a., 1946) (zie fig. 14). Deze gemeenschap rekent men tot de hoogveengemeenschappen. Het regelmatig droogvallen op de minerale bodem doet het gevormde 'spalterveen' laagje, bestaande uit diverse veenmoslagen, juist mineraliseren. Opmerkelijk is, dat
tussen de Calluna heide en deze venvegetaties nauwelijks een Erica heide
van betekenis voorkomt. De stroken, die daartoe kunnen worden gerekend,
zijn smal en arm ontwikkeld (vegetatietype EM). O p plaatsen met een meer
constant grondwaterpeil vinden we het Ericetum tetralicis wel in optimale
vorm. Zo is o.a. op het Belgische deel van de I<almthoutse heide de AO-laag
duidelijk venig ontwikkeld en toont onder meer de aanwezigheid van Beenbreek (Nartecium ossifragum) de verwantschap met hoogveenvegetaties
aan. Het Rhynchosporetum ontbreekt op dergelijke plaatsen, althans de
meest kenmerkende soort Rhynchospora fusca; Rhyncliospora alba kan er
plaatselijk aanwezig zijn.
Er is nog een groep vegetaties die landschappelijk belangrijk zijn, n.l. de
Molinia-vegetaties. I n hoge mate bepalen zij de sfeer van beide landschappen. I n de winter vormen ze vaalgele velden in de sombere, bruine heide.
I n de zomer geven ze een lichtgroene noot in het bruin of paars. Hct blijkt
nu, dat Molinia in het onderzochte gebied op twee duidelijk verschillcndc
standplaatsen voorkomt en wel op natte plaatsen, waar grondwater dicht
aan of op de oppervlakte komt, en op plaatsen zonder een spoor van grondwater, waar de heide door brand, betreding, maar vooral door overstuiving
is gestoord (zie fig. 15). Molinia blijkt een enorme tolerantie voor overstuiving te bezitten. Ook ziet men de plant allerwegen, waar storende vaste
lagen op zekere diepte in de bodem aanwezig zijn.
I n onze raaien bleek de binding van dichte Molinia-vegetaties (MC, MCJ,
MF, MFJ, ME) aan stuifzanddekken van minder dan 70 cm op oud profiel

vrijwel absoluut te zijn (zie de bijlage, fig. 10). Elders bleek, dat er ook een
dergelijke bodemgesteldheid kan voorkomen zonder dat Molinia aanwezig
is. Omgekeerd is een dergelijke toestand vrijwel steeds aanwezig als men ver
boven grondwaterinvloed dichte pijpestrovelden ziet (zie fig. 16). In geringe
mate treft men ook elders wel pijpestro aan in de droge heide van ZuidNederland, tot zelfs op dik droog stuifzand toe. Storing door brand en betreding kan hier het milieu voor Molinia gunstig beïnvloeden.
In hoeverre deze Molinia-velden in dit klimaat een permanent karakter
hebben, is niet bekend. Er kon worden geconstateerd, dat de bodemvorming
eronder milder verloopt dan onder heide. Opslag van bomen komt niet voor.
Ook de droge heide vertoont in dit gebied een geringe opslag van bomen.
Het meest ziet men dit, waar de vegetatie wat meer open is maar de bodem
wel humeus, bijvoorbeeld langs de sterk fluctuerende vennen.
De ongeconsolideerde stuifzanden, hun vastlegging door vegetatie en de
toename van hun oecologische waarde als gevolg van de toename van het
organische-stofgehalte, zowel door geogene (met wind aangevoerde), als
pedogene (door de plaatselijke vegetatie geproduceerde) organische stof,
worden hier niet nader besproken. Hiervoor zij verwezen naar Van Diepen
(1956)) Schelling (1955) en Zonneveld en Leys (1962, intern rapport Stiboka). De invloed van wind en vegetatie op geologische en pedologische
processen is ook hier evident. I n grote lijnen is het proces gelijk aan dat,
zoals het voor Kootwijk is beschreven (zie Staatsbosbeheer, 1926; Schelling,
1955).
Concluderend zien we dus dat, uitgaande van een situatie, waarbij een lemige
afzetting (11,) bedekt is met arme grove, gemakkelijk verplaatsbare, door
de wind aangevoerde zanden, bodem, vegetatie en. hydrologie volgens
duidelijk te volgen lijnen en processen onderling sterk door elkaar worden
beïnvloed. De onderlinge afhankelijkheid van geologische, pedologische en
biologische processen wordt hiermee duidelijk geïllustreerd. I n figuur 1 zijn
de relaties die hier aan de orde zijn gekomen, schematisch weergegeven.
SAMENVATTING

I n dit artikel wordt de relatie geschetst tussen enkele van de zeer belangrijke
samenstellende elementen van het heidelandschap, te weten de bodem, de
vegetatie en de hydrologie. De algemene geologische opbouw van de bovenste tientallen meters geeft een complex van afwisselend lemige en zandige
lagen, vermoedelijk van Gunz-Minde1 interglaciale ouderdom te zien. Het
geheel is bedekt met een enkele decimeters tot diverse meters dikke laag deken stuifzanden. Deze blijken sinds het Laatglaciaal vooral tijdens het Atlanticum herhaaldelijk verstoven te zijn. Gedurende het Atlanticum waren
er veelal heidevelden en mede onder invloed hiervan ontstonden er gedurende die tijd humuspodzolen, zij het van een milder karakter dan gedurende
het Subatlanticum. I n deze zanden bleek een gemiddelde inspoeling van
stuifmeel op te treden van 1 à 2 cm per eeuw volgens gecombineerd pollenanalytisch en 14C-onderzoek. Sterke humuspodzolisatie onder heide geeft
aanleiding tot vorming van een 'iron pan', waarvan wordt verondersteld
dat deze door reductie-oxydatieprocessen secundair ontstaat uit de zwarte
humus-B. Deze 'iron pan' kan vennen dragen, of, indien ontstaan bij horizontale waterpercolatie, de zijwanden van op leem rustende vennen vormen.
De hydrologie, die door de onder heide-invloed gevormde 'iron pan' wordt
veranderd, beïnvloedt op haar beurt weer de heidevegetatie.

Overstuiving onder invloed van de wind en de mens (en zijn dieren) veroorzaakt behalve recente levende stuifzanden en de gras- en mosvegetatie,
die het stuifzand vastleggen, ook uitgestrekte droge Moliniavelden. Deze
komen vaak voor op plaatsen, waar ruim een halve meter of minder stuifzand een oud profiel bedekt en bepalen met de hoge en lage heide en vennen
het karakter van het semi-natuurlijke Westbrabantse heidelandschap.
Een uitvoerig verslag van de onderzoekingen is vastgelegd in een intern
rapport, dat in gestencilde vorm in beperkte oplaag is verspreid (Zonneveld
en Bannink, 1960).
Voorjaar 1962
SUMMARY

This article gives an outline of the relation between (three) of the most
important components of the heath landscape, to wit: the soil, the vegetation and the hydrology. The genera1 geological sequence of the upper tens
of metres shows a complex of alternatingly loamy and sandy layers probably dating back to the Gunz-Minde1 interglacial. These are covered by a
layer of cover sand and younger blown sand ranging in thickness between a
few decimetres and several metres. It appears that these sands have been
displaced repeatedly by sand drift, especially during the Atlantic. I n that
period the area was covered most of the time by heath contributing to the
formation of humus podzols, although of a less pronounced character as
those formed during the Subatlantic.
By combining the results of poIlen analytica1 and C-l4 dating an illuviation
of pollen at a rate averaging 1 to 2 centimetres per century could be established. Strong humus podzolisation under heath leads to the forming of an
iron pan supposedly developing from the black humus-B horizon by reduction and oxidation processes. This iron pan may support fens or, when
caused by horizontal percolation of water, form the side-wal1 of fens resting
on loam. The hydrology, changed by the iron pan formed under the influence of heath, in its turn affects the heath vegetation in a new and different
manner.
Coverage by drift sand, caused by wind and man (and his animals) gives
rise not only to the recent shifting sands and the vegetation of grasses and
mosses holding them down, but also to vast dry areas covered with Molinia.
The latter often occurs at places, where up to amply half a metre of blown
sand overlies an old profile and together with the high and low heat11 and
the fens they characterize the semi-natura1 heath landscape of the westcrn
part of Brabant.
An extensive account of the investigations is rccorded in a stcncillecl
memoir of which a restricted number of copies has been distributed (Zonncveld and Bannink, 1960, circular letter Nr. 2429).
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