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Woord vooraf

Ditonderzoek,eeninitiatief vanDLO-StaringCentrum(SC-DLO)enDLO-Instituut
voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO), omvat een studie naar de
langetermijneffecten vanbosbrand oparmezandgronden.Depatroonanalyses werden
uitgevoerddoorSC-DLOenIBN-DLO.SC-DLOheeft analysesbetreffende abiotische
kenmerkenuitgevoerd,IBN-DLObetreffende debiotischekenmerken.Hetonderzoek
isuitgevoerd bij SC-DLO in het kader van een stage bodemkunde en geologie aan
de Landbouwuniversiteit Wageningen in de periode april tot en met juli 1996.

Samenvatting

Vanuit het Europees Klimaat Overleg wordt verwacht dat de kans op bosbranden
zal toenemen. Dit wordt veroorzaakt door klimaatveranderingen die plaats (gaan)
vinden. In samenwerking met IBN-DLO heeft SC-DLO een onderzoek gestart dat
is gericht op het vergroten van het inzicht in delangetermijneffecten van bosbrand
op arme zandgronden. De eerste fase van het onderzoek had tot doel een
patroonanalyseuittevoerentenbehoevevaneenmeetnetontwerpvoorhetmonitoren
van biotische en abiotische variabelen na een bosbrand.
Het onderzoek vond plaats in een stuifzandcomplex op de Veluwe nabij Kootwijk,
waar in augustus 1995 een bosbrand heeft gewoed. De oppervlakte van het
onderzoeksgebied bedraagt circa 65 ha. In de uitgestoven laagten dagzoomt de
Formatie van Twente (dekzand en helling-dekzand). De Formatie van Kootwijk
(stuifzand) dagzoomt op de landduinen. Om het zand vast te leggen en zo verdere
verstuivingen te voorkomen, is omstreeks 1926 een groot deel van het gebied
ingeplantmetGroveden(Pinussylvestris).Hetresterendedeelvanhetgebiedbestaat
uit recent vastgelegd stuifzand, waar blad- en korstmossen domineren.
Voorditonderzoekheeft SC-DLOpatroonanalysesuitgevoerdvande geomorfologie,
bodemgeografie en humusprofieltypen. Bij het geomorfologisch onderzoek staan
de landvormen centraal. In het onderzoeksgebied kunnen twee geomorfologische
eenhedenonderscheiden worden:landduinenenuitgestovenlaagten.Dezeeenheden
zijn vastgelegd op een geomorfologische kaart (1 : 10000).
Voorhetbodemgeografisch onderzoek zijn 65bodemprofielen beschreven eniseen
bodemkaart (1 : 10 000) gemaakt. Bijna het gehele onderzoeksgebied bestaat uit
vaaggronden. Slechts een zeer gering oppervlak bestaat uit haarpodzolgronden.
Voorhethumusprofielonderzoek iseengridvan50mx25muitgezet.Op38aselect
gekozen hoekpunten is een beschrijving van het humusprofiel gemaakt. Voor de
bosbrand bevond zich onder Grove den een ectorganische laag met een totale dikte
van 8-10 cm. Door de bosbrand is het humusprofiel, afhankelijk van de
brandintensiteit terplaatse,inmeerofminderemateaangetast.OnderdeL-horizont,
bestaandeuitvoornamelijk naalden dienadebrand gevallen zijn, bevindt zich bijna
overal een zwarte aslaag (V-horizont). De dikte van deze aslaag varieert sterk in
de ruimte. Op een aantal plaatsen is nog een deel van de F-horizont intact. Door
deze sterke variatie over korte afstand ontstaat een mozaïek van meer of minder
verbrandeectorganischehumusprofielhorizonten. Vanwegehetfeitdatdebrandvan
boom tot boom is gegaan, is het grootste gedeelte van het recent met blad- en
korstmossen vastgelegde stuifzand niet of zeer weinig aangetast.
Debasisvoorhetmeetnetontwerpwerdgevormddooreenanalysevandeverbanden
tussen terreinkenmerken en de invloed van de brand op het patroon van aantasting
van het humusprofiel. Er bleken geen verbanden tussen de verschillende analyses
te bestaan. Voor het meetnetontwerp is daarvoor gekozen voor een stratificatie op
basis van de uitgevoerde patroonanalyses van geomorfologie, het voorkomen van

spontaan danwei aangeplant bos en de mate van sterfte van de bomen. In totaal zijn
zeven strata onderscheiden. Hierbij is rekening gehouden met de te verwachten
verschillen indenutriëntenvoorraden nadebrand endete verwachten ontwikkelingen
op de langere termijn. In ieder van de zeven strata is een transsect van 100m x 10 m
uitgezet. In ieder transsect zijn een of meer eenheden met een afmeting van 10 m
x 10 m of 5 m x 5 m ingemeten. Binnen deze eenheden (13 in totaal) vond de
bemonstering in twee ronden plaats.In deeerste ronden zijn om statistische analyses
mogelijk temaken individuele monsters verzameld. In detweede bemonsteringsronde
zijn de individuelemonsters per horizont samengevoegd tot mengmonsters. Verzameld
zijn de V- en F-horizont en de bovenste 8 cm van het minerale materiaal.
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1 Inleiding

Probleemstelling
Vanuit het Europees Klimaat Overleg wordt verwacht, dat naar aanleiding van
klimaatveranderingen dieplaats(gaan)vindendekansopbosbranden zaltoenemen,
ook in landen waar bosbranden traditioneel een ondergeschikte rol spelen. Het is
niet duidelijk hoe moet worden omgegaan met de factor brand in nagenoeg en
begeleid natuurlijke boslandschappen, waarin het ingrijpen van de mens tot een
minimum wordt beperkt. In welke mate kunnen branden getolereerd worden? Bij
hetbosbeheer leven vragen overderol vanbosbranden indebossuccessie eninhet
bosbeheervaninhetbijzonderdearmstebosgemeenschappen.Hetvermoedenbestaat
dat brand een belangrijke dynamische factor is die instandhouding van deze
natuurlijke bosgemeenschappen bevordert.
In het Mediterrane gebied zijn de effecten van bosbrand veel beter bekend dan in
Nederland. De resultaten geven aan dat op plaatsen waar 80-90% van de
nutriëntenvoorraad opgeslagen ligt ineen ectorganische strooisellaag, naeen brand
bijna alle nutriënten verdwenen zijn. Dit gebeurt hetzij via vervluchtiging (zoals
stikstof en koolstof), hetzij via erosie. Naast kortetermijneffecten (zoals een
verhoogde biologische activiteit als gevolg van een grotere nutriëntenbeschikbaarheid),zijnvooraldelangetermijneffecten vanbelang.Opdelangetermijn
zou een sterk vertraagde regeneratie in de richting van een armer systeem plaats
kunnen vinden.
Op de arme zandgronden vindt, door verhoogde atmosferische depositie van met
namestikstof,inbos-ennatuurterreinen verrijking vandeecosystemenplaats.Deze
stikstof zitvoornamelijk opgeslagenindestrooisellaagenheeft een sterkevergrassing
totgevolg.DoorvergrassingmetBochtigesmele(Deschampsiaflexuosa) ontwikkelt
zich op arme zandgronden een dikke strooisellaag. De ontwikkeling van een
dwergstruiklaagmetonderandereBlauwebosbes(Vacciniummyrtillus)blijft daardoor
achterwege. Bovendien stagneert de bosverjonging (Kemmers et al., 1996). Door
toename van de biomassa vindt in de strooisellaag eveneens een ophoping van
koolstofplaats.Doorbrandzoudendezeelementenuithetsyteemkunnen verdwijnen
waardoordesuccessie wordtteruggezet.Brandzouduseenbelangrijke dynamische
factor kunnen zijn die natuurlijke bosgemeenschappen in stand houdt.

Doelstelling
In samenwerking met IBN-DLO heeft SC-DLO een onderzoek gestart gericht op
het vergroten van het inzicht in de langetermijneffecten van bosbrand op arme
zandgronden ten behoeve vanhet beheer endeontwikkeling van een strategie voor
toekomstige brandbestrijding. Als onderzoeksgebied is gekozen voor een
stuifzandcomplex opdeVeluwenabijKootwijk, waarinaugustus 1995eenbosbrand
heeft gewoed.
De eerste fase van het onderzoek had tot doel patroonanalyses uit te voeren ten
behoeve van een ontwerp van een meetnet voor het monitoren van biotische en
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abiotische variabelen nadebrand. SC-DLO onderzoekt de substraatkenmerken, IBNDLO de vegetatieve kenmerken. Dit rapport omvat patroonanalyses van de
bodemtypen, de geomorfologie en deovergebleven humusprofielen, waarbij de situatie
negen maanden na de brand wordt vastgelegd. Deze situatie wordt beschouwd als
de uitgangstoestand na de brand. Daarnaast is een beschrijving van het
meetnetontwerp en de gevolgde bemonsteringsstrategie opgenomen. Het opstellen
van de bemonsteringsstrategie heeft plaatsgevonden in overleg met de Universiteit
van Amsterdam.

Leeswijzer
In dit rapport worden de methoden en resultaten beschreven. De resultaten van de
patroonanalyse worden op drie kaartbijlagen weergegeven. Deze bijlagen bevinden
zich achterin dit rapport en vormen tezamen met de tekst een geheel.
Dit rapport heeft de volgende opzet. In hoofdstuk 2 worden de ligging (par. 2.1),
de geogenese (par. 2.2) en de ontginningsgeschiedenis (par. 2.3) van het
onderzoeksgebied behandeld. Hoofdstuk 3 gaat na een algemene inleiding (par. 3.1)
in op de methoden waarop de geomorfologie (par. 3.2), de bodemtypen (par. 3.3)
en de humusprofielen (par. 3.4) gekarteerd zijn. De methoden die gebruikt zijn bij
het meetnetontwerp en bemonsteringsstrategie worden behandeld in par. 3.5. In
hoofdstuk 4 worden de resultaten van de verschillende patroonanalyses beschreven.
De voorkomende geomorfologische eenheden worden in par. 4.1 beschreven, de
bodemtypen in par. 4.2 en de humusprofielen in par. 4.3. In par. 4.4 volgt het
meetnetontwerp en de bemonsteringsstrategie.
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2 Gebiedsbeschrijving

2.1 Ligging
Het gebied waar de bosbrand heeft gewoed, behoort tot de boswachterij Garderen.
Het bevindt zich globaal tussen het Nieuw Milligsche Zand in het noorden, het
Kootwijkerveen in het noordoosten en de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn in het
zuiden.Inhetwestenloopthetgebieddoortotinhetrecreatiegebied Caitwickerzand.
Hetbij dit onderzoek betrokken gebied iseendeel vanhetdoordebrand aangetaste
gebied. Het wordt in het noorden en oosten begrensd door de brandgrens (fig. 1),
in het zuiden door de snelweg Al (Amersfoort-Apeldoorn) en in het westen door
de N302 (Kootwijk-Nieuw-Milligen). De oppervlakte van het onderzoeksgebied
bedraagt circa 65 ha.

i 'A«*«***.* WmïP,.^-f

Y#&\ ><*******"%-

Topografische Kaart blad 33A

0
I

1

I

I

I

500
I I

1000m
I

i

i

i

Fig. 1Ligging vanhet onderzoeksgebied

13

2.2 Geogenese
In het onderzoeksgebied worden tot 1,80 m diepte twee formaties aangetroffen: de
Formatie van Twente en deFormatie van Kootwijk. De Formatie van Twente dateert
uit het laatste deel van het Pleistoceen, de Formatie van Kootwijk is van Holocene
ouderdom.
Het Weichselien (82 000-10 000 BP) is dejongste tijd van het Pleistoceen. Tijdens
deze tijd bereikte het landijs Nederland niet. De bodem was tijdens een deel van het
Weichselien permanent bevroren (permafrost). Door de afwezigheid van plantengroei
kon de wind gemakkelijk het aan de oppervlakte liggende dekzand verplaatsen. Dit
dekzand, behorend tot de Formatie van Twente, is goed gesorteerd en heeft een
mediaankorrelgrootte tussen de 100 en 200 um.
In de zomer ontdooide de bovengrond. Het smeltwater kon niet in de bodem
infiltreren en stroomde daardoor oppervlakkig af. Hierbij werden leem, zand en grind
meegevoerd naar de lagere delen. Dit materiaal werd bovenop het dekzand afgezet.
In het onderzoeksgebied isdit materiaal aangevoerd vanaf de stuwwal van Garderen.
Wanneer de wind opnieuw zand aanvoerde werd dit verspoelde sediment van
preglaciale ouderdom hiermee bedekt. Indebuurt van de stuwwallen is op deze wijze
een pakket zand gevormd dat bestaat uit afwisselend laagjes dekzand en verspoeld
preglaciaal materiaal. Dit pakket wordt ook wel hellingdekzand of niveofluviaal
genoemd.
Na het Weichselien volgde het Holoceen (10 000 BP-heden), een tijdvak waarin het
klimaat warmer werd. De plantengroei keerde terug. Door onder andere het klimaat
en de vegetatie kwamen er bodems tot ontwikkeling. In de vroege Middeleeuwen
veranderde door begrazing veel bos in heide. Door kappen van bos en overbeweiding
van de heide verdween de vegetatie nagenoeg en kon het dekzand gaan verstuiven.
Dit zand werd in de laagten waar de vegetatie zich beter kon handhaven weer
vastgelegd. Zo vond na verloop van tijd een omkering van het reliëf plaats. De
oorspronkelijk lagere delen in het landschap stoven steeds meer op, terwijl de
oorspronkelijk hogere delen verder werden uitgeblazen (fig. 2). Landduinen en
uitgestoven laagten waren het gevolg. Zandverstuivingen vonden zeer onregelmatig
plaats. Perioden waarin veel zand door de wind werd getransporteerd werden
afgewisseld door tijden waarin vrijwel geen zandtransport plaatsvond. De vegetatie
kon zich dan herstellen om na enige tijd opnieuw door het zand overstoven te worden.
Wanneer de vegetatie zichherstelde,ontstond ereen humeuszandlaagje dat, naarmate
de vegetatie zich langer handhaafde, dikker werd en een hoger humusgehalte kreeg.
Dit stuifzand behoort tot de Formatie van Kootwijk en heeft een leemgehalte lager
dan 10%.Demediaankorrelgrootte ligttussen de 140en 170 urn (Buitenhuis, 1964).
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Fig. 2 Schematische voorstelling van de ontwikkeling van het stuifzandlandschap uit het
dekzandlandschap (naar Buitenhuis 1964)
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In het onderzoeksgebied bevindt zich in de uitgestoven laagten opvallend veel grind
aan de oppervlakte. Oorspronkelijk zat dit grind vermengd in een pakket dekzand.
Door verstuiving van het dekzand bleeft het grind over en vond een residuaire
aanrijking hiervan plaats aan de oppervlakte. Een ander kenmerkend verschijnsel is
de oost-westrichting van de landduinen enuitgestoven laagten. Hieruit blijkt duidelijk
de overheersende windrichting in Nederland.

2.3 Ontginningsgeschiedenis
De gegevens zijn afkomstig van:
- Topografische kaart 1:25.000, Blad 411 Hoog Buurlo, daterend uit 1871;
- Topografische kaart 1:25.000, Blad 411 Hoog Buurlo, daterend uit 1885;
- Opstandslegger SBB 1953-1963;
- Opstandslegger SBB 1965-1975;
- Huidige opstandslegger;
- Bedrijfskaart 1:10.000 SBB Houtvesterij Apeldoorn Boswachterij Garderen 1954;
- Overzichtskaart 1991 1:10.000, Blad 1.
De vaknummers die in het onderzoeksgebied voorkomen zijn 11, 12, 13 en 19. In
de loop van de tijd zijn deze vaknummers ongewijzigd gebleven. Hierdoor konden
de leggers met elkaar worden vergeleken.
Uit de oude topografische kaarten uit 1871 en 1885 valt af te leiden dat het
onderzoeksgebied vrijwel geheel uit zandverstuivingen bestond. Alleen in het
noordoostelijke deel kwam een heidegebied voor. Rond 1926 zijn veel gronden
ontgonnen door ze 10-30 cm te spitten of te ploegen. Daarna zijn ze ingeplant met
Grove den (Pinus sylvestris) om het zand te stabiliseren en verdere verstuivingen
te voorkomen. Vrijwel het gehele beboste onderzoeksgebied bestaat uit legeneratiebos. Plaatselijk komt 2e-generatiebos in devorm van Grove denjonger dan
25 jaar voor.
Ruim 34 ha van het onderzoeksgebied bestaat uit recent vastgelegd stuifzand. Hier
domineren korst- enbladmossen. Dezebehoren, tezamen met Buntgras (Corynephorus
canescens), tot de eerste fase in de successiereeks (fig. 3). Daarna gaat een periode
volgen waarin Grove den zich tot een gesloten vegetatie gaat ontwikkelen, gevolgd
door een fase met achtereenvolgens opkomen, dominantie en geleidelijke afname
van Bochtige smele als ondergroei. Vervolgens zullen na circa 80 jaar soorten als
Kraaiheide (Empetrum nigrum) en Blauwe bosbes verschijnen. Na circa 90jaar zullen
de eerste Grove dennen behorende tot de 2e generatie verschijnen.
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Fig. 3 Vegetatiesuccessie op stuifzandgronden (naar Fanta 1986)

Uniekinhetonderzoeksgebied warendeJeneverbesstruwelen {Juniperuscommunis).
Ditisdeenigewettelijk beschermdeboomsoortinNederland.Doordebosbrand zijn
de meeste Jeneverbessen, die in het onderzoeksgebied vaak meer dan 100jaar oud
waren, onherstelbaar aangetast.
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3 Methoden

3.1 Algemeen
In dit onderzoek zijn patroonanalyses uitgevoerd van de geomorfologie,
bodemgeografie enhumusprofieltypen. HetIBN-DLOheeft verschillende patronen
binnen de vegetatie geanalyseerd. Verwacht werd dat er mogelijke relaties zouden
bestaan tussen geomorfologie, bodemgeografie en/of vegetatie enerzijds en
humusprofieltype nadebrandanderzijds.Depatroonanalyses moeten debasisvormen
voor het op te stellen meetnet.

3.2 Geomorfologisch onderzoek
Bij het geomorfologisch onderzoek staan delandvormen centraal. Aan dehand van
zichtbarevormeninhetveldzijndeeenhedentijdens develdperiodeopeenveldkaart
(schaal 1 : 5000) weergegeven en later in een GIS-programma gedigitaliseerd en
van kleurcodes en legenda voorzien.

3.3 Bodemgeografisch onderzoek
Hetbodemgeografisch onderzoek vanhetonderzoeksgebied datzichtenwesten van
deZwarte Wegbevindt, isuitgevoerd in april enmei 1996.Het deelten oosten van
deze weg is eerder gekarteerd en beschreven (Mekkink en Kemmers, 1993).
Tijdens het bodemgeografisch onderzoek ten westen van de Zwarte Weg zijn met
eengrondboor 65bodemprofielen genomen (tot 1,80 mdiepte)enbeschreven.Deze
boorpunten werden, in het veld, select gekozen aan de hand van geomorfologische
kenmerken.Bij debeschrijving zijn de volgendekenmerken beschreven of geschat
en op boorstaten, welke zijn opgeslagen in het archief van SC-DLO, vastgelegd:
- profielopbouw;
- dikte van de horizonten;
- organischestofgehalte van de horizonten;
- leemgehalte van de horizonten;
- mediaankorrelgrootte van de horizonten;
- geologische formatie waartoe de horizonten behoren;
- gemiddeldhoogstegrondwaterstand (GHG)engemiddeld laagste grondwaterstand
(GLG) van het profiel.
Aanhangsel 1bevat een voorbeeld van een bodemprofielbeschrijving.
Daarnaast werden extra boringen verricht om de grenzen van de verschillende
bodemeenheden vast te stellen. Deze extra boringen zijn niet op boorstaten
vastgelegd. De locaties van deboringen die wel opboorstaten zijn vastgelegd, zijn
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op een veldkaart (schaal 1 : 5000) aangegeven. Op de veldkaart zijn tevens de
grenzen van de bodemeenheden getekend. Deze veldkaart diende als basis voor de
te vervaardigen bodemkaart. Hiertoe werd de veldkaart in een GIS-programma
gedigitaliseerd en van kleurcodes en legenda voorzien. De bodems zijn geclassificeerd
volgens het systeem van de Bakker en Schelling (1989).

3.4 Humusprofielonderzoek
3.4.1 Inleiding
Voor plantengroei is humus zeer belangrijk als bron van nutriënten. Het bestaat uit
een complex van organische afbraakproducten van zowel plantaardige als dierlijke
oorsprong. De eigenschappen van de vegetatie en de minerale ondergrond bepalen
de snelheid van het humificatieproces.

Definitie humusprofiel
Een humusprofiel is een toestand die de balans weergeeft tussen strooiselaanvoer
en strooiselafbraak. Het wordt gekenmerkt door een karakteristieke combinatie van
organische horizonten dievan elkaar verschillen in verteringsgraad (Kemmers, 1996).

Kenmerken
Binnen het humusprofiel wordt onderscheid gemaakt in ectorganische en
endorganische horizonten. Bij ectorganische horizonten is het strooisel opgehoopt
op de minerale ondergrond. Bij endorganische horizonten is het organisch materiaal
door de bodemfauna gehomogeniseerd met de minerale ondergrond.
Green et al.(1993) onderscheiden binnen het ectorganische deel drie hoofdhorizonten:
- L-horizont (Litterhorizont). Deze terrestrische horizont bestaat uit verse, makkelijk
herkenbare plantenresten, zoals naalden en vruchten van bomen. In deze horizont
komen vrijwel geen wortels en uitwerpselen van de bodemfauna voor. Bovendien
is deze horizont slechts in lichte mate gefragmenteerd. Deze horizont kan verder
onderverdeeld worden in Ln en Lv, waarbij de Ln-horizont bestaat uit materiaal
dat korter dan 1 jaar geleden gevallen is.Het materiaal van de Lv-horizont bevindt
zich al langer aan het bodemoppervlak en is daardoor sterk verkleurd.
- F-horizont (Fermentatiehorizont). Dezeterrestrische horizont bestaat uit gedeeltelijk
afgebroken organisch materiaal, waarin sterk verkleinde plantenresten nog
macroscopisch herkenbaar zijn. Op arme zandgronden zijn in deze horizont vrijwel
altijd excrementen van bodemfauna aanwezig (Fa),maar deze zijn qua hoeveelheid
ondergeschikt aan de macroscopisch herkenbare plantenresten. Deze horizont kan
schimmels bevatten (Faq) en is meestal doorworteld. Binnen de F-horizont kan
onderscheid gemaakt worden tussen een F l - en een F2-horizont. De Fl-horizont
bestaat uit nog vrij los gepakt materiaal. De F2-horizont heeft een vrij dichte
pakking en lijkt daarmee op de H-horizont.
- H-horizont (Humushorizont). Deze terrestrische horizont bestaat uit in hoge mate
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afgebroken organisch materiaal,waarin vrijwel geenplantaardige structuren meer
teherkennen zijn. Vaakkomen ernogenigeherkenbare,relatief afbraakresistente
plantenresten zoals wortels, bast of hout in voor (Hr).
Binnen het endorganische deel komt de Ah-horizont voor. Deze horizont ontstaat
aan of nabij het bodemoppervlak door verrijking van mineraal materiaal met
organischestof.Dezeorganische stofisontstaandoorafbraak vanwortelsenstrooisel
en is als gevolg van homogenisatie door de bodemfauna in de minerale grond
terechtgekomen.
Naargelangeenvanbovengenoemdehorizontendomineertinhethumusprofiel wordt
een mor, moder of muil humusprofieltype onderscheiden. Figuur 4 geeft de
hoofdhorizonten die in verschillende humusprofieltypen kunnen voorkomen weer.
15 cm
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5

F-horizont
H-horizont
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Fig. 4 Het voorkomen van hoofdhorizonten in verschillende humusprofieltypen (naar Remmers,
1996)

Humusprofielen die gekenmerkt worden door de aanwezigheid van overwegend
endorganische horizonten wijzen op een goede afbraak, een intensief bodemleven
en een hoge kringloopsnelheid van nutriënten. Humusprofielen die gedomineerd
wordendoorectorganischehorizontenwijzenopslechteafbraakcondities, accumulatie
van nutriënten en een trage kringloopsnelheid.

Humusprofielontwikkeling
Tijdens desuccessiereeks oparmestuifzandgronden, waarhumusprofielen metectorganische horizonten domineren, begint de L-horizont zich binnen enkelejaren na
vastlegging van het stuifzand te vormen. Demaximale diktebedraagt vanaf 40jaar
navastlegging circa2cm(fig. 5).Nacirca30jaarbegintzichuit deL-horizont een
F-horizont te ontwikkelen. Deze bereikt circa 80jaar na vastlegging een dikte van
7cm.De vorming van een H-horizont uitdeF-horizont begint na ongeveer 80jaar.
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Fig. 5 Ontwikkeling van strooiselhorizonten
stuifzandgebied (Fanta, 1986)

tijdens de primaire succcessie in een

3.4.2 Inventarisatie
De arme zandgronden in de omgeving van Kootwijk kennen een geringe biologische
activiteit. In samenhang met het slecht afbreekbare strooisel van de naaldbomen
resulteert dit in een goed ontwikkelde en sterk gedifferentieerde ectorganische laag.
Op de meeste plaatsen is nauwelijks sprake van de vorming van een endorganische
laag (Ah-horizont). Dit wordt mede veroorzaakt door de geringe ouderdom van de
gronden in dit gebied.
Voor het gedetailleerd onderzoek van het humusprofiel in het onderzoeksgebied werd
in het veld een grid uitgezet. In eerste instantie is begonnen met een grid van
25 m x 25 m.Toen bleek dat een grid van 50 m x 25 m op schaal 1 : 5000 hetzelfde
resultaat opleverde, is overgestapt op een grid van dit formaat (zie bijlage 3). Op
38 aselect gekozen hoekpunten werd een beschrijving van hethumusprofiel gemaakt
en op humusprofielstaten vastgelegd. Deze humusprofielstaten zijn in het archief van
SC-DLO opgeslagen. Aanhangsel 2 bevat een voorbeeld van een humusprofielbeschrijving. Bij de beschrijving werden de volgende kenmerken beschreven:
- horizont;
- dikte van de horizont;
- vorm en afmeting van de grensovergang naar een volgende organische horizont;
- structuurtype van de horizont;
- voorkomen van wortels, droppings en bodemflora.
Op basis van deze uitgebreide beschrijvingen konden een aantal humusprofieltypen
worden onderscheiden die karakteristiek zijn voor het bosbrandgebied nabij Kootwijk.
Deze humusprofieltypen onderscheidden zich van elkaar door de aanwezigheid van
specifieke humusprofielhorizonten. Op de overige hoekpunten werd een
puntwaarneming gedaan van het humusprofieltype.
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De humusprofïelen die beschreven zijn, werden gestoken met een humushapper.
Hiermeekaneenrechthoekigebodemkolomgestokenwordentoteendieptevancirca
30 cm. De verstoring van het humusprofiel is met dit apparaat minimaal. De
puntinformatie werdopeenveldkaart(schaal 1 : 5000)weergegeven enineenGISprogramma gedigitaliseerd en van kleurcodes en legenda voorzien.

3.5 Meetnetontwerp en bemonsteringsstrategie
De basis voor het meetnetontwerp wordt gevormd door een GIS-analyse. Hiermee
worden verbanden tussen terreinkenmerken (zoals geomorfologie, bodemgeografie
en vegetatie) en de invloed van de brand op het patroon van aantasting van het
humusprofiel achterhaald.
Bijhetopstellenvandebemonsteringsstrategiemoetmettweevoorwaardenrekening
wordengehouden.Teneerstemoetvergelijking indetijd mogelijk zijn.Ten tweede
moeten statistische analyses uitgevoerd kunnen worden.
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4 Resultaten
4.1 Geomorfologie
Bijlage 1 bevat een kaart waarop de geomorfologie in het onderzoeksgebied is
weergegeven.
In het onderzoeksgebied kunnen twee geomorfologische eenheden onderscheiden
worden: landduinen en uitgestoven laagten. De landduinen zijn hoge ruggen in het
landschap.Zekunneneenhoogtebereikenvan6tot8m.DeFormatievan Kootwijk
ligt er aan de oppervlakte. Daaronder bevindt zich de Formatie van Twente, al dan
niet met (een restant van) een podzolprofiel.
Deuitgestoven laagtenzijnvlak.DeFormatievanTwenteligteraandeoppervlakte.
Een ander kenmerkend verschijnsel van de uitgestoven laagten in het
onderzoeksgebied is de aanwezigheid van grind aan de oppervlakte. De aan- of
afwezigheid vangrind aan de oppervlakte en dehoogteligging zijn de belangrijkste
criteria geweest bij de constructie van de geomorfologische kaart.

4.2 Bodemgesteldheid
Bijlage 2 bevat de bodemkaart van het onderzoeksgebied.
Het onderzoeksgebied bestaat geheel uit zandgronden. Zandgronden zijn minerale
gronden,waarvanhetniet-moerigegedeeltetussen0en 80cmdiepte voormeerdan
de helft van de dikte uit zand bestaat. In het onderzoeksgebied bestaan ze geheel
uit zand. Afhankelijk van de mate van bodemvorming kunnen de gronden in het
onderzoeksgebied verder ingedeeld worden in podzolgronden en vaaggronden. De
voorkomende podzolgronden zijn humuspodzolgronden [H], de voorkomende
vaaggronden zijn duin- en vlakvaaggronden [Z].
Humuspodzolgronden hebben een duidelijke humuspodzol-B-horizont. In het
onderzoeksgebied hebbendehumuspodzolgronden geen hydromorfe kenmerken en
eendunneA-horizont. Geclassificeerd zijn hethaarpodzolgronden. Slechts een zeer
gering oppervlak bestaat uit haarpodzolgronden.
Bijnahetgehelegebiedbestaatuitvaaggronden.Vaaggrondenzijngronden waarvan
dehorizonten dermate zwak of onduidelijk zijn ontwikkeld datzeniet voldoen aan
de eisen die aan bijvoorbeeld een duidelijke podzol-B-horizont wordt gesteld. In
stuifzandgebieden worden de vaaggronden ook wel stuifzandgronden genoemd. De
inhetonderzoeksgebied voorkomende vaaggronden zijn duin-en vlakvaaggronden.
Duinvaaggronden komen vaak voor op de opgestoven en overstoven landduinen,
vlakvaaggronden vaak in deuitgestoven laagten. Ze verschillen van elkaar door de
aanwezigheid van ijzerhuidjes om de zandkorrels bij duinvaaggronden en de
afwezigheid hiervan bij vlakvaaggronden. In dit onderzoek is geen onderscheid
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gemaakt tussen duin- en vlakvaaggronden. Op bijlage 2 zijn de vaaggronden
ingedeeld naar hun geogenese, organischestofgehalte van het gehele stuifzandpakket,
de grofheid van het zand (M50) van het gehele stuifzandpakket en de aard van de
ondergrond. Depodzolgronden zijn ingedeeld naar de aard van de humus, de grofheid
van het zand en het leemgehalte.
Bij de geogenese worden onderscheiden (Ten Cate et al., 1995):
- afgestoven (het bovenste deel van het oorspronkelijke bodemprofiel is door
winderosie niet meer aanwezig);
- opgestoven (onder het stuifzandpakket is binnen 180 cm diepte nog het gehele of
een herkenbaar deel van het oorspronkelijke profiel aanwezig);
- overstoven (meer dan 180 cm stuifzand aanwezig).
Bij het organischestofgehalte van het stuifzandpakket wordt onderscheid gemaakt
tussen a-, b- en c-stuifzand:
- a-stuifzand [a...]: uiterst en zeer humusarm zand; het organischestofgehalte varieert
tussen 0 en 1,5%.
- b-stuifzand [b...]: zeer en matig humusarm zand; het organischestofgehalte varieert
tussen 0,75 en 2,5%.
- c-stuifzand [c...]: matig humusarm en matig humeus zand; het organischestofgehalte
varieert tussen 1,5 en 5%.
Bij het M50-cijfer wordt onderscheid gemaakt tussen:
- zeer en matig fijn zand [..4.]: de mediaan van de zandfractie ligt tussen 105en 210
urn;
- matig fijn zand [..5.]: de mediaan van de zandfractie ligt tussen 150 en 210 urn;
- matig fijn en matig grof zand [..6.]: de mediaan van de zandfractie ligt tussen 150
en 420 um.
Bij het leemgehalte wordt onderscheid gemaakt tussen:
- leemarm zand [...1]: het leemgehalte van het profiel varieert van 0-10%;
- leemarm en zwak lemig zand [...2]: het leemgehalte van het profiel varieert van
0-17,5%.
Bij de aard van de ondergrond worden onderscheiden:
- zand zonder podzol-B-horizont [....z];
- zand met podzol-B-horizont [....p];
- onbekend (de oorspronkelijke ondergrond bevindt zich dieper dan 180 cm -mv.).
De in het onderzoeksgebied voorkomende bodemeenheden zullen hieronder uitgewerkt
worden.
Bodemeenheid:

Haarpodzolgronden in matig fijn en matig grof [6]
leemarm en zwak lemig [2] zand
In het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied komt een gering oppervlak
haarpodzolgronden voor. Deze gronden zijn ontstaan in dekzand. Later is daar een
dun laagje stuifzand overheen afgezet [s...].De mediaankorrelgrootte van het stuifzand
bedraagt 150 urn en het percentage organische stof is 1,5%. Het leemgehalte in dit
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bovenste deel van het profiel bedraagt 9%. In het eigenlijke podzolprofiel varieert
de mediaankorrelgrootte tussen 180 en 220 urn en het percentage organische stof
tussen 0% in het onveranderde moedermateriaal en 5% in de inspoelingshorizont.
Het leemgehalte loopt af van 12% in de uitspoelingshorizont tot 10% in het
onveranderde moedermateriaal.
Bodemeenheid:

gZ51

Vaaggronden,afgestoven, inmatig fijn [5], leemarm
[1] zand
Deze gronden komen binnen het stuifzandgebied voor in deuitgestoven laagten en
bestaanuitdekzand enhellingdekzand. Aandeoppervlakte ligtvrijwel overal grind
[g...]. De mediaankorrelgrootte van de zandfractie varieert tussen 170 en 220 um.
Hetpercentage organische stofkan oplopen tot 3% waar eenAh-horizont aanwezig
is. Het leemgehalte varieert van 4 tot 14%. Op sommige plaatsen komen in de
ondergrond dunne grindbandjes voor.

Bodemeenheid:

gZ61

Bodemeenheid:

bZAlz

Bodemeenheid:

bZ41p

Vaaggronden,afgestoven, inmatigfijn enmatiggrof
[6], leemarm [1]zand
Dezegrondenkomen overeenkleinoppervlak inhetnoordelijk deel vanhet gebied
voor. Evenals de bodems met bodemeenheid gZ51 komen deze bodems voor in de
uitgestovenlaagtenenligtergrindaandeoppervlakte.Demediaankorrelgrootte van
de zandfractie varieert tussen 190 en 240 urn. Organische stof is alleen aanwezig
indienhetprofiel eenAh-horizontheeft. Hetleemgehalte schommelttussen8en 12%.
Vaaggronden, opgestoven, zeer en matig humusarm
[b],zeer en matig fijn [4], leemarm[1]stuifzand op
dekzand zonder podzolprofiel [z]
Deze vaaggronden komen voor aan deflanken van dehoge stuifduinen of onder de
gehelestuifduin alsdezeminderdan 1,80mhoogis.Dediktevanhet stuifzandpakket
varieert van 40 tot 170cm. De mediaankorrelgrootte van het stuifzand schommelt
tussen 140en 170um.Deorganische stofkomtgelaagd inhet stuifzandprofiel voor
envarieerttussen 1 en 1,6%. Hetleemgehalteligttussen6en8%.Demediaankorrelgrootte van het daaronder liggende dekzand varieert van 180tot 220 urn.Omdat de
bovenkant vanhetprofiel erinhet verleden afgestoven is,restalleende C-horizont.
Dezehorizontbevatgeenorganischestof.Hetleemgehaltevarieerttussen6en 12%.
Vaaggronden, opgestoven, zeer en matig humusarm
[b], zeer en matig fijn [4], leemarm[1]stuifzand op
dekzand met podzolprofiel [p]
De positie in het landschap is bij deze bodems gelijk aan die met bodemeenheid
bZ41z. In het dekzand bevindt zich bij deze bodemeenheid een (deel van een)
podzolprofiel. De dikte van het stuifzandpakket varieert van 40 tot 175 cm dikte.
De mediaankorrelgrootte van het stuifzand schommelt tussen 150 en 170 um. De
organische stof komt wederom gelaagd voor en varieert tussen 0,9 en 2,5%. Het
leemgehalteligttussen 6en 10%.Demediaankorrelgrootte vanhetdekzand varieert
van 150 tot 220 urn. In een aantal gevallen is het podzolprofiel nog compleet, in
andere gevallen rest alleen de podzol-B-horizont nog. Het organischestofgehalte
varieert van 0 tot 6%; het leemgehalte tussen 6 en 12%.
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Bodemeenheid:

cZ41p

Vaaggronden, opgestoven, matig humusarm en matig
humeus [c], zeer en matig fijn [4] leemarm [1]
stuifzand op dekzand met podzolprofiel [p]
De positie in het landschap van deze bodems komt weer overeen met die van
bodemeenheid bZ41z. Slechts een zeer gering oppervlak van het onderzoeksgebied
bestaat uit deze bodems. De mediaankorrelgrootte van de zandfractie bedraagt 150
um en het organischestofgehalte 2%. Ook in deze bodems komt de organische stof
gelaagd voor. Het leemgehalte bedraagt 8%. Het eronder liggende dekzand heeft een
mediaankorrelgrootte tussen 180 en 190 urn. Het organischestofgehalte varieert van
0,5 tot 5%. Het leemgehalte bedraagt 10%.
Bodemeenheid:

aZ41

Bodemeenheid:

bZ41

Vaaggronden, overstoven, uiterst en zeer humusarm
[a], zeer en matig fijn [4], leemarm [1] stuifzand
Deze bodems komen op de landduinen voor waar het stuifzandpakket meer dan 1,80
m bedraagt en de stuifduinen onbegroeid zijn. Door het ontbreken van vegetatie
bevatten deze bodems zeer weinig organische stof en is er geen sprake van
gelaagdheid. De mediaankorrelgrootte bedraagt ongeveer 160 urn; het organischestofgehalte 0,5%. Het leemgehalte is 6%.
Vaaggronden, overstoven, zeer en matig humusarm
[b], zeer en matig fijn [4], leemarm [1] stuifzand
Deze bodems komen voor op plaatsen waar het stuifzandpakket meer dan 1,80 m
bedraagt en de stuifduinen met bomen of mossen begroeid zijn. De mediaankorrelgrootte van het zand bedraagt in deze bodems 140 tot 170 um. De organische stof
komt gelaagd voor en het gehalte varieert tussen 0,8 en 1,8%. Op plaatsen waar een
Ah-horizont aanwezig is, kan het organischestofgehalte oplopen tot 4%. Het
leemgehalte van deze bodems varieert tussen 5 en 10%.
In bijna het gehele onderzoeksgebied bevindt de grondwaterspiegel zich op grote
diepte beneden het maaiveld. De grondwatertrap ishierVIII.In deuitgestoven laagte
komt plaatstelijk een grondwatertrap VI of VII voor.
Bij het humusprofielonderzoek zou blijken dat zich op de landduinen die bebost zijn
regelmatig een micropodzol bevindt. De uitspoelingshorizont van deze micropodzol
bevindt zich direct onder de ectorganische laag en is maximaal 1,5 cm dik.

4.3 Humusprofielonderzoek
Bijlage 3 bevat de resultaten van het humusprofielonderzoek.
Voor de bosbrand bestond daar waar zich bos bevond het humusprofiel uit L-, Fen H-horizonten. De totale dikte van de ectorganische laag bedroeg 8-10 cm. Door
de geringe ouderdom van de bomen in het onderzoeksgebied is slechts op enkele
plaatsen een H-horizont tot ontwikkeling gekomen. Geclassificeerd waren het in de
meeste gevallen Mormoders, Leptomoders of Xeromoders (Mekkink en Kemmers,
1993). Een uitgebreide referentie van de aard en de eigenschappen van het
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humusprofiel is te vinden in Kemmers et al. (1996), waarin de resultaten zijn
beschreven vanhumusprofielonderzoek ineenaangrenzendenvergelijkbaar gebied.
Door de bosbrand is het humusprofiel, afhankelijk van de intensiteit van de brand
ter plaatse, in meer of mindere mate aangetast. Onder de L-horizont, bestaande uit
voornamelijk naalden die na de brand gevallen zijn, bevindt zich bijna overal een
zwarte aslaag. De dikte van deze aslaag varieert sterk in de ruimte. Green et al.
(1993) kennen aan brandverschijnselen in het humusprofiel geen code toe. In het
kader van dit onderzoek is ervoor gekozen deze laag te coderen als V-horizont
(Verbrande horizont).
De restanten van het oorspronkelijke humusprofiel kunnen op korte afstand sterk
variëren.Waaroorspronkelijk een8-10 cmdikkeectorganische laagaanwezig moet
zijn geweest,resteertindemeestegevallennogslechtseengeringdeel.Opsommige
plaatsen is het gehele humusprofiel verbrand, resulterend in enkel een aslaag (fig.
6). Met name op de toppen en hellingen van de landduinen is vermoedelijk door
winderosieplaatselijk deV-horizont geheelverdwenen (doordegeringehoeveelheid
en intensiteit van de neerslag heeft er tussen augustus 1995 en mei 1996 geen
watererosie plaatsgevonden). De kale minerale ondergrond is hier zichtbaar. Op
andere plaatsen isonder de V-horizont nog een deel van deF-horizont intact. Door
deze sterke variatie over korte afstand ontstaat een mozaïek van meer of minder
verbrande ectorganische humusprofielhorizonten. Een verklaring voor dit patroon
is niet te geven.
Opplaatsen waarnog een F-horizont aanwezig is meteen dikte van minimaal 3tot
4cm,wordt levendeBochtige smeleaangetroffen. Ofditeengevolg isvan hergroei
uit nog levende wortels of van kieming van nog aanwezige zaden in de F-horizont
isnogonbekend.WanneerhetrestantvandeF-horizontdunneris,ontbreektlevende
Bochtige smele. Blijkbaar zijn de aanwezige wortels en zaden door de warmte die
bij debrand vrij kwamzodanig aangetast dathergroei ofkieming nogniet mogelijk
is.Eenanderemogelijkheid isdatdehoeveelheid overgebleven nutriëntentegering
is.
Inhetonderzoeksgebiedkomteenaanzienlijk oppervlakrecentvastgelegd stuifzand
voor.Hier domineren blad- enkorstmossen. Behalve deze levende laagis er verder
nog geen sprake van humusprofielhorizonten. Ten Cate et al. (1995) kennen aan
levende(veen)moslagendecodeStoe.Inditonderzoekiservoorgekozendelevende
moslaag eveneens de code S te geven, ondanks het feit dat er geen veenmossen in
voorkomen. Vanwege het feit dat de brand van boom tot boom gegaan is, is het
grootstegedeeltevanhetmetblad-enkorstmossenbedektegebiednietofzeerweinig
aangetast.Alleenindenabijheid vaneenboomisdeS-horizontindemeestegevallen
verbrand.
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Resterende humusprofielen
Fig. 6 Mogelijke humusprofielen

na de bosbrand

Uit hetvoorgaande valt afte leiden datdevanoorsprong relatief voedselrijke delen
in het onderzoeksgebied nade brand mogelijk het armst zijn. Hetgaat hierbij om
de met bomen begroeide delen waar, door verbranding van bijna het gehele
humusprofiel, demeeste nutriënten uithet systeem verdwenen zijn. Dedoor de brand
minst aangetaste delen in het landschap zijn de recent door blad- en korstmossen
vastgelegde gebieden. Door derecent begonnen successie washier nog bijna geen
humusprofiel aanwezig; alleen een S-horizont enmogelijk een dunne L-horizont (zie
ook fig. 6).De nutriënten dieindeze horizont opgeslagen zijn, zijn vrijwel allemaal
bewaard gebleven. Uitgezonderd vande plaatsen onder bos waar Bochtige smele
wordt aangetroffen, zijn dit nu mogelijk de voedselrijkste delen in het landschap.
Op bijlage 3zijn door degrote variabiliteit opkorte afstand de puntwaarnemingen
weergegeven. Wanneer ter plaatse van de hoekpunten vanhet grid de variatie in
overgebleven horizonten groot was,zijn samengestelde eenheden gevormd.Het betreft
hierbij metname de eenheid bestaande uitL-,V-en F-horizont, L-en V-horizont
of kaal mineraal materiaal.Inhetgeval van afwezigheid van bomen en aanwezigheid
van blad- enkorstmosssen iseveneens eensamengestelde eenheid opgenomen.Het
betreft hierbij deeenheid bestaande uitL-enV-horizont, V-horizont of S-horizont.
Het probleem hier wasdathet vaak niet goed te zien wasof de levende moslaag
verdroogd wasof in lichte mate verschroeid door de bosbrand.
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4.4 Meetnetontwerp en bemonsteringsstrategie
4.4.1 Meetnetontwerp
Op basis van een oriënterende kaartanalyse bleken er geen verbanden te bestaan
tussen de geomorfologische eenheden, bodemtypen en vegetatie enerzijds en
aantasting van het humusprofiel door brand anderzijds. Een uitgebreide
correspondentieanalyse viabijvoorbeeld CANOCOzoumogelijkmeerinzichtindeze
relaties kunnen geven. Voor het meetnetontwerp is daarvoor gekozen voor een
stratificatie op basis van de uitgevoerde patroonanalyses van geomorfologie, het
voorkomen vanspontaandanwelaangeplantbosendematevansterfte vandebomen.
Deoverigepatroonanalysesblekenteheterogeen (humusprofielkaart) ofwarendirect
gecorreleerd aan de geomorfologie (bodemkaart).
Bij de stratificatie zijn zeven strata opgesteld:
1) landduin, aangeplant bos, veel sterfte;
2) landduin, aangeplant bos, weinig sterfte;
3) landduin, spontaan bos, veel sterfte;
4) landduin, spontaan bos, weinig sterfte;
5) uitgestoven laagte, aangeplant bos, veel sterfte;
6) uitgestoven laagte, aangeplant bos, weinig sterfte en
7) uitgestoven laagte, spontaan bos, veel sterfte.
Er bleek geen stratum aanwezig van een uitgestoven laagte met spontaan bos en
weinig sterfte. In figuur 7is de ligging van de transsecten opde geomorfologische
kaart geprojecteerd. Uitgangspunten bij de stratificatie waren de te verwachten
verschillenindenutriëntenvoorraden nadebrandendeteverwachten ontwikkelingen
op de langere termijn.
In ieder van de zeven strata is een transsect van 100 m x 10 m uitgezet. Dit was
noodzakelijk voorhet vegetatiekundige deel van het onderzoek dat doorIBN-DLO
werd uitgevoerd. Om te anticiperen op het optreden van water- en winderosie zijn
delandduinenmetaangeplantbosverderopgedeeld.Daarbijisonderscheid gemaakt
inhelling,topenvoet.Eenaantaltranssectenbevatteneengeringeoppervlaktebladen korstmossen. Deze zijn als aparte eenheid bij de bemonstering opgenomen.
Dewerkelijkeuitgangssituatievanhethumusprofiel indevoorbemonstering gekozen
eenheden is onbekend. Zoals eerder opgemerkt zullen de ectorganische horizonten
voor de brand 8-10 cm dik geweest zijn. De exacte dikten zijn echter onbekend.
Daarom is het alleen mogelijk omper eenheid en tussen de verschillende eenheden
de veranderingen in de komendejaren te volgen.
De zeven strata, de onderverdeling van de landduinen in het geval van aangeplant
bos (in top, helling, voet) en het onderscheiden van levende en verbrande blad- en
korstmossen resulterenindertieneenheden(tabel 1).Bijspontaanbosoplandduinen
wordt alleen een eenheid bemonsterd op een helling. De eenheden worden binnen
de zeven transsecten ingemeten en gemarkeerd met een magneetspoeltje.
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Schaal 1:10000

LEGENDA
BRANDGRENS

Landduin
Uitgestoven laagte

Transsect(richting)

WEGEN
AutosnelwegA1
Provincialeweg N302
Verhardpad
Onverhardpad

Fig. 7 Ligging van de 7 transsecten
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Tabel 1 De verschillende
Landduin
helling

te monitoren
Landduin
top

eenheden
Landduin
voet

Aangepl.
bos

Spontaan
bos

Veel
sterfte

Weinig
sterfte

Eenh. 1

X

-

X

-

X

-

Eenh. 2

X

-

X

-

-

X

Eenh. 3

X

-

-

X

X

-

Eenh. 4

X

-

-

X

-

X

Eenh. 5

-

X

X

-

X

-

Eenh. 6

-

X

X

-

-

X

Eenh. 7

-

X

X

-

X

-

Eenh. 8

-

X

X

-

-

X

Uitgest.
laagte

Aangepl.
bos

Mos

Spontaan
bos

Veel
sterfte

Weinig
sterfte

Eenh. 9

X

-

X

-

X

-

Eenh. 10

X

-

X

-

-

X

Eenh. 11

X

-

-

X

X

-

Eenh. 12

-

X

-

-

X

-

Eenh. 13

-

X

-

-

-

X

4.4.2 Bemonsteringsstrategie
De eenheden hebben een afmeting van 10 mx 10 m. De toppen en voeten van de
landduinen hebben eenafmeting van5mx 5m.Binnen iedereeenheid worden met
een humushapper twee rondes van negen monsters genomen (fig. 8).
o- markeringspuntenop0,50en 100meter
x - bemonsteringslocaties

10 m

Eenheid(10m)

Transsect (100m)

Fig. 8 Ligging van eenheid (variabel) en bemonsteringslocaties binnen een transsect
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Verzameld worden de overgebleven V- en (indien aanwezig) F-horizont en de
bovenste 8cm van het minerale materiaal. Indien deF-horizont een dikte heeft groter
of gelijk aan 1 cm wordt deze apart bemonsterd. In de andere gevallen worden de
F- en V-horizont samen genomen. In de met blad- en korstmossen begroeide
uitgestoven laagte worden de S-horizont en de bovenste 8 cm van het minerale
materiaal bemonsterd.
In de eerste bemonsteringsronde zullen om statistische analyses mogelijk te maken
individuele monsters verzameld worden. De verzameling vindt plaats volgens een
vast gridpatroon (fig. 8).Aan deze monsters zullen de volgende bepalingen verricht
worden:
- pH-H 2 0;
- totale hoeveelheid stikstof;
- totale hoeveelheid koolstof;
- totale hoeveelheid organische stof.
In de tweede bemonsteringsronde zullen de individuele monsters, afkomstig van de
gridpunten, per horizont worden samengevoegd tot mengmonsters. Aan deze mengmonsters zullen de volgende bepalingen verricht worden:
- hoeveelheid uitwisselbaar kalium, natrium, calcium, magnesium, aluminium en
ammonium;
- de totale CEC en aciditeit.
Het totaal aantal monsters bedraagt het eerste jaar van monitoring maximaal 370.
De eventueel aanwezige L-horizont wordt nog niet bemonsterd, omdat deze direct
na de brand nog niet aanwezig was. In de volgende jaren van monitoring zal deze
horizont welbemonsterd worden, waardoor het aantal monsters opkan lopen tot 500.
De bemonstering zal kwantitatief worden uitgevoerd. Dit betekent dat een vast
oppervlak wordt bemonsterd en dat het (droog) monstergewicht zal worden bepaald.
Hierdoor kunnen de elementvoorrraden in een horizont worden uitgedrukt in massa
per oppervlakte-eenheid.
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Aanhangsel 1Voorbeeld van een bodemprofielbeschrijving

Top.krt
nummer
33A

Coörd.
vak
182/183
468/469

Datum

Opsteller

7-6-96

HS

Boring
nr.

toev.

Standaardpuntencode
subgr.deel cijferdeel kalkverl.

Gt
toev.

vergr

34

GHG
in cmmv.

GLG
in cmmv.

> 180

> 180

VIII
5t

431

P

Bodemgebruik

Gebiedspuntencode

b

Z

41

WD

P

Bijzonderheden

Horizont- Diepte in
cm -mv.
code

Org. stof

%

Geol.
formatie

Textuur
%< 2

% <50

M50

1,4

10

150

450

Cul

0-30

Cu2

30-135

1

8

160

450

Cu3

135-155

2,5

8

160

450

2Eu

155-175

0,5

6

180

411

2Bh

175-180

5

10

180

411

Opmerkingen
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Aanhangsel 2 Voorbeeld van een humusprofielbeschrijving

Algemeen
Naam

Datum

H. Smit

29-5-1996

Nummer
8

Landschapsvorm
Uitgestoven laagte
Vegetatie op
locatie

Dominante soorten
binnen straal van
50 cm

Grove den

geen

Locatie onder
boomkruinj/n

Afstand tot dichtsbijzijnde
boom

2m

n

Beschrijving van het organisch profiel
Horizont

L

V

F

Dikte in mm

1

34

5

Vorm

SM

SM

SM

Afmeting

AB

CL

AB

-

-

-

Type

SP

SP

CM

Hoeveelheid

NO

NO

NO

Grootte

-

-

-

Oriëntatie

-

-

-

NO

NO

NO

-

-

-

NO

NO

NO

-

-

-

Grens

Structuur

Wortels

Droppings

Ontwikkeling

Hoeveelheid
Verdeling

Bodemflora

Hoeveelheid
Verdeling
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