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NATIONAAL BOSBEGRAZINGSONDERZOEK
COMPARTIMENTKOOTWIJKERVEEN

BODEM- EN GRONDWATERTRAPPENKAART
Schaal 1 : 10 000
Oppervlakte 74 ha

LEGENDA
PODZOLGRONDEN
MOOERPODZOLGRONDEN |Y]
Holtpodzolgronden

code

Grondwatertrap

l ™

zeer fijn (3) zwak en
sterk lemig (4) zand

GemKJdeld hoogste
grondwaterstand (GHG)
in cm - mv

•la

< 25

80-120

Vao

< 25

120 180

Vlo

4 0 80

120 180

VW

40-80

dieper dan 180

VIM

80140

dieper dan 180

Vllld"

dieper dan 140

dieper dan 180

HUMUSPODZOLGRONDEN
Haarpodzolgronden

L_iJr~ I

zeer fijn (31 leema/m en
zwak femtg (2) zand
matig fijn (5) leemarm 11) zand
matrg fijn en matig grof (6)
leemarm en zwak lemig zand (2)

Gemiddeld laagste
grondwaterstand IGLG)
in cm - mv

Code

VAAGGRONDEN "stuifzandgrondenDiin enVlakvaaggronden ÏZI

afgestoven

Z51

matig fijn (5) leemarm (1) zand

261

matig fijn en matig grof (6)
leemarm 11) zand

opgestoven - op zand
zonder pod/olprofiei (zl
overstoven - op zand
met podzolprofiel (p)

• niet verder aangegeven

zeer en matig humusarm (b), zeer en
matig fijn (4), leemarm (1) stuf/and

[ aZ41p

L

bZ41p

overstoven • op veen Ivl

uiterst en zeer humusarm (a), zeer en
matig fijn (4) leemarm (1) stuifzand
zeer en matig humusarm (b), zeer en
matig fijn (4> leemarm (1) stuifzand
matig humusarm en matig humeus (cï
zeer en matig fijn 14} leemarm (1) stuifzand
matig humusarm en matig humeus (c)
zeer en matig fijn (4) leemarm (1) stuifzand

> 180 cm stuifzand
aZ41

uiterst en zeer humusarm (ai zeer en
matig fijn (4) leemarm (1) stuifzand

bZ41

zeer en mate humusarm (bl zeer en
matig fijn Kfleemarm (1) stuifzand

> 180 cm stuifzand

DLO-STARING CENTRUM WAGENINGEN
Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied

Toevoeging

stuifzanddek dunner dan 40 cm

Opdrachtgever IKC NBLF
Opname RMekkir*
Topografie: IBN-DLO
Protect 9300047-7194
O1993
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NATIONAAL BOSBEGRAZINGSONDERZOEK
COMPARTIMENTKOOTWIJKERVEEN

VEGETATIEKAART
Schaal 1: 10 000
Oppervlakte 74 ha

LEGENDA
"Lichte bossen
Vegetatietype

Gezelschap van
rendiefmos (Oadonta spec- drv ) en klauwtjesmos (Hypnum cupressiformel
bronsmos (Pteurozium schreberi), klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) en gewoon gaffeltandmos (Dïcranum scoparium)
bronsmos (Pleurozum schreberi) en groot laddermos (Pseudoscleropodium purum)

R1.1

bronsmos (Pteurozium schreberi), bochtige smete (Deschampsia ftexuosa) en strusgrassen (Agrostts spec. drv.)

R1.2

txonsmos (Pteurozium schreberi) en wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)

R2

braam (Rubus fruticosus), brede en smalle stekelvaren (Dryoptens diatata en D. carthusiana) en groot laddermos (Pseuotoscteropodium purum)
gladde witbol (Holcus mollis), valse salie (Teucnum scorodonia) en braam (Rubus fruttcosus)

'Donkere bossen
Vegetatierype

Gezelschap van
kronkelsteeltje (Campytopus flexuosus), wilde lijsterbes (Sorbus aucupana) en wügeroosje (Chamerkyi angustifoüum)

rv

brede en smalte stekelvaren (Dryoptens dïlatata en D. carthusiana» en liggend watetro (Galium saxatüe)

vegetatie ontbreekt vrijwel geheel

Toevoeging bij bosvegetaties

kapviakte of jonge aanplant
vrij cfcchte struiklaag
bochtige smele, bedekking i ^ 5 0 %

DLO-STARING CENTRUM WAGENINGEN
Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied
Opdrachtgever IKCNBLF
Opname PMekkrtc
Topourafw «N-DUO
Project 9300048 7194
01993

OIO Startnij Cenirurr Wagenngen
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NATIONAAL BOSBEGRAZINGSONDERZOEK
COMPARTIMENT's GREVENHOUT

BODEM- EN GRONDWATERTRAPPENKAART
Schaal 1: 10 000
Oppervlakte 15ha

LEGENDA
POOZOU3HONDEN [H]
code

H M

Haarpodzokronden

matig graf (7) zwak lemig (3) zand

VAAGGRONDEN (Z)

I"»«

Vbrstvaeggronden (b)

matig fijn en matig grof (6) zwak lemig 13) zand

VAAGGHONDEN"Stufzandponden" [Z]
Dun- enVlakveaggronden

code

| Z63

afgestovec
owsiovon - op zand
met podzoiprofiel (p)

omaohrifvng

l

matig fijn en matig grof (6) zwak lemig (3) zand
uiterst en zeer funusarm (a) matig fijn (5)

[•«as» l
[faœ»

IOOIIMMMI {1} stuifzand

zeer en matig humusarm (b)
matig fijn 15) leemarm (1) sbifzand
zeer en matig humusarm (b) matig fijn en
matig grof (6) luoimin en zwak lemig (2) stuifzand

[
Toevoeging

snifzanddsk dumer dan 4 0 cm

Grondwatertrap
Code

VHd

Gemiddeld hoogste
grondwaterstand (GHG)
r i cm - nw,
dan 140

Gemiddeld laagste
grondwaterstand (GIG)
si cm - mv.
deper dan 180

Grondwatertrap VXd omvat het hele compartiment

DUO-STARING CENTRUM WAGENINGEN
Instituut voor Onderzoek van het Landefjk Gebied
Opdrachtgever: KC-NBLF
Opname RMakkink
Ibpor/afie: BN-DUO
Project:»Juuo*s»-/194
01993

DtO-Suring CentrumWageningen
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NATIONAAL BOSBEGRAZINGSONDERZOEK
COMPARTIMENT's GREVENHOUT

VEGETATIEKAART
Schaal 1: 10 000
Oppervlakte 15ha

LEGENDA
"Lichts bossan '
Vegetalietype

Gezelschap van
bronsmos (Pleurozium schreberi), klauwtjesmos (Hypntm cupressiforme) en gewoon gaffertandmos (Dicranum scopanuml

l

H2

l

bronsmos (Pleurozium schreberi) en groot laddermos (Pseuoosderopodun purum)

ftl.l

bronsmos (Pleurozium schreberi), bochtige smele (Deschampsia flexuosa) en stnisgrassen (Agrostis spec, dv.)

R1.2

bronsmos (Pleurozium schreberi) an wide ijsterbes ISorbus aucuparia)
braam (Rubus fruticosus), brede en smak stekervaren (Dryoptens cSatata en D. carthusiana) en groot laddermos (Pseudosderopodum purum)

Toevoeging bij tosvegetaoes
»...

vrij dichte struklaag

DLD-STARING CENTRUM WAGENINGEN
Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied
Opdrachtgever: IKC-NBLF
Opname:P.Mekkink
Topografie: BN-DLO
Pro)«t:930OO50-7194
01983

DUO-Staring CentrumVvagenhgen
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NATIONAAL BOSBEGRAZINGSONDERZOEK
COMPARTIMENTDEELERWOUD

BODEM- EN GRONDWATERTRAPPENKAART
Schaal 1: 10 000
Oppervlakte 28 ha

LEGENDA
PCÜZOLGRONDEN
MOOERPOOZOLGRONDEN [Y|

code

Holtpodzolgronden

textuur
matig fijn (5) zwak lemig (3) zand
matig fijn en matig grof (6) zwak en sterk lemig (4) zand

HUMUSPODZOLGRONDEN IH]
Haarpodzolgronden ld)

matig fijn (5) leemarm en zwak lenig (2) zand

B8BH

matig ftp en matig grof (6) zwak en sterk lemig (4) zand

VAAGGRONDEN»stufzandgronderr fZI
Dun- enVlakvaaggronden
genese

code

afgestoven

Z51

opgestoven - op zand
zonder podzdprofiel (z)

f. bZ51z

overstoven - op zand
met podzolprofiel (p)

bZ51p

Toevoeging

omschrijving
matig fijn (5)toon'Miiiii(1) zand
zeer en matig humusarm (b) matig fifi (5) leemarm (1) stufzand
zeer en matig humusarm (bl matig fijn (5) leemarm (1) stuifzand

stuifzanddek dunner dan 4 0 cm
grof zand of grind in de ondergrond (gestuwd pregiaaaai)

Grondwatertrap
code

Gemiddeld hoogste
grondwaterstand (GHG)
h cm - mv.

Gemiddeld laagste
grondwaterstand (GLG)
in cm - mv.

VU

40-80 (stagnatie)

oleper dan 180

VMd*

oleper dan 140

dieper dan 180

* riet verder aangegeven

DUO-STARING CENTRUM WAGENINGEN
Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied
Opdrachtgever: IKC-NBLF
Opname: RMekkhk
Topoyafi«: BN-DUO
Pro(»ct:93O0OS1-7194
01933

DLO-Staring CentrumWageningen
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NATIONAAL BOSBEGRAZINGSONDERZOEK
COMPARTIMENTDEELERWOUD

VEGETATIEKAART
Schaal 1: 10 000
Oppervlakte 28 ha

LEGENDA
"Lichte bossen '
Vögetatietype

Gezetschap van

Hl

bronsmos (Pteurozjum schreberi), klauwtjesmos (Hypnum cupressrforme) en gewoon gaffoltandmos (Dcranum scoparium)

H2

bronsmos (Pteurozun schreberi) en groot leddermos (Pseudosderopodim purun)

m.i

bronsmos (Pleurozium schreberi), bochtige smete (Deschampsia flexuosa) en strusgrassen (Agrostis spec, dv.)

R1.2

bronsmos (Pteurozium schreberi) en wide ijsterbes (Sorbus aucupaha)

R2

braam (Rubus fruticosus). brede en smak stekelvaren (Dryoptsris dtetata en D. carthusiana) en groot laddermos (Pseudosderopodïurn purun)

vegetatie ontbreekt vrijwel geheel

Toevoeging bij bosvegetaties
s...

vrijdchte staaklaag

DUO-STARING CENTRUM WAGENINGEN
Instituut voor Onderzoek vanhet Landelijk Gebied
Opdrachtgever: KC-NBU=
Opname: P.Makkir*
Topografie: HN-DuD
Projet 9300052-7194
01983

DLO-Staring CentrumWagenhgen

