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WOORD VOORAF

Hetbodemgeografischenvegetatiekundigpatroononderzoekvondplaatsalsonderdeel
van het Nationaal Bosbegrazingsonderzoek dat in opdracht van het Ministerie Van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (directie NBLF) wordt uitgevoerd door DLOInstituut voorBos-enNatuuronderzoek (D3N-DLO),deVakgroepNatuurbeheer van
deLandbouwuniversiteit enDLO-StaringCentrum(SC-DLO).Hetaccentligtophet
bestuderen van de essentiële processen die door begrazing worden beïnvloed. Het
onderzoek loopt van 1991tot 1995.DLO-Staring Centrum heeft bodemgeografisch,
vegetatiekundig en humusprofielonderzoek uitgevoerd.

SAMENVATTING

In het kader vanhet Meerjarenplan Bosbouw werd besloten een nadere studie uit te
voeren naar de mogelijkheden van begrazing voor natuurontwikkeling in bos. Het
'Nationaal Bosbegrazingsonderzoek' wordtuitgevoerd doorDLO-InstituutvoorBösen Natuuronderzoek (IBN-DLO), de vakgroep Natuurbeheer van de Landbouwuniversiteit enDLO-StaringCentrum (SC-DLO).Hetonderzoek wordt uitgevoerd in
vier verschillende compartimenten op hooggelegen pleistocene zandgronden. Het
onderzoek richt zich op de effecten van verschillende soorten herbivoren op
bosecosystemen op arme zandgronden en loopt van 1991tot 1995.
Het aandeel van DLO-Staring Centrum betreft het verzamelen van gegevens over
groeiplaatscondities in de verschillende compartimenten. Hiervoor zijn een bodemgeografisch onderzoek,eenvegetatiekundigonderzoekeneen humusprofielonderzoek
uitgevoerd, indit rapport weergegeven. In een afzonderlijke studie wordt de invloed
vanbegrazingopdedynamiekvandestrooisellaaggeanalyseerd.Debevindingenvan
de afzonderlijke studie (rapport i. v.) worden gebruikt inhet bosmodel.
De2compartimentenKootwijkerveen(samen74ha)enhetcompartiment'sGrevenhout
(17ha) liggen inde boswachterij Garderen. In het Deelerwoud ligt het gelijknamige
compartiment Deelerwoud (28ha).Hetbodemgeografisch onderzoekisuitgevoerdin
1990en 1991.Debodembestaatuitzandgronden.HetzijngestuwdepreglacialeRijnen Maasafzettingen en afzettingen van een oostelijk rivierensysteem uit het Saalien,
smeltwaterafzettingen uithetSaalien,dekzandenuithetWeichselienenstuifzandenuit
het Holoceen.
Van212bodemprofielmonsters zijndeprofielopbouw,dediktevandehorizonten,het
organische-stofgehalte, de bewortelbare diepte en het vochtleverend vermogen
vastgesteld.Degronden zijngeclassificeerd volgensDeBakkerenSchelling(1989).
Bijhetvegetatiekundigonderzoekzijnvegetatietypenonderscheidenvolgensdeindeling
van Bannink et al. (1973). Aan de hand van de spontane vegetatie en de
bodemgesteldheid is de voedingstoestand vastgesteld.
Vandeonderscheiden bodemeenheden ishethumusprofiel getypeerdnaaropbouwen
dikte.Binnenhethumusprofiel onderscheiden weeenecto-organischehorizonteneen
endo-organische horizont. Methet classificatiesysteem van Klinka et al.(1981) zijn
humusprofieltypen gedetermineerd.
In de twee compartimenten Kootwijkerveen komt gestuwd preglaciaal zand, fluvioperiglaciaal zand, dekzand en stuifzand voor. Daarin hebben zich holtpodzolgronden
enhaarpodzolgronden ontwikkeld en inhet stuifzand komen vaaggronden voor.Van
destuifzandgronden iseendeelafgestoven (uitgestovenlaagte).Eengrootdeelbestaat
uitoverstovenenopgestovengronden.Indeondergrondvandeoverstovenzandgronden
komenhaarpodzolprofielen,moderpodzolprofielenenveenvoor.Deopgestovengronden
bestaan uit meer dan 2 meter stuifzand.

Eengrondwatertrap geeft degemiddeldhoogste(GHG)endegemiddeldlaagste(GLG)
grondwaterstand weer.Indecompartimenten Kootwijkerveen komen vrijnattetot zeer
droge gronden voor met degrondwatertrappen lila, Vao,Vlo, VId,Vlld en Vind. De
bewortelbare diepte varieert van 40-80 cm in uitgestoven laagten tot 65-180 cm in de
overige gronden. Het vochtleverend vermogen varieert van vrij gering (50-100 mm)
tot zeer groot (>200 mm).
De volgende vegetatietypen komen voor in een reeks van zeer arm tot matig rijk: A2,
H l , H2, R l . l , R1.2, R2, R3.De voedingstoestand varieert van zeer laag (2.5) en vrij
laag (2.4) tot matig (2.3).
Het compartiment 's Grevenhout bestaat uit gestuwd preglaciaal zand met een
solifluctiedek, enstuifzand. Inhetgestuwdepreglaciale zandkomen haarpodzolgronden
en vorstvaaggronden voor.Inde stuifzandgronden komen vaaggronden voormet in de
ondergrond een podzolprofiel. Een klein gedeelte bestaat uit afgestoven vaaggronden
(uitgestoven laagte). In het compartiment 's Grevenhout komt alleen grondwatertrap
Vind voor.Debewortelbaredieptevarieertvan 40-140cm.Hetvochtleverend vermogen
isvrijgering(50-100mm)enmatig(100-150mm).Devolgendevegetatietypen komen
voor: Hl, H2, R l . l , R1.2, R2. De voedingstoestand is vrij laag tot zeer laag.
Het compartiment Deelerwoud bestaat uit gestuwd preglaciaal zand, dekzand en
stuifzand. Hierin hebben zichholtpodzolgronden enhaarpodzolgronden ontwikkeld. In
de stuifzandgronden komen vaaggronden voor, aldan niet met eenpodzolprofiel in de
ondergrond. Een klein deel bestaat uit een uitgestoven laagte. In het compartiment
Deelerwoud komen degrondwatertrappen sVIdenVind voor.Debewortelbare diepte
varieert van 60-160 cm. Het vochtleverend vermogen varieert van vrij gering (50-100
mm) tot vrij groot (150-200 mm). De volgende vegetatietypen komen voor: Hl, H2,
R l . l , R1.2, R2. De voedingstoestand is matig tot zeer laag.
Dehumusprofielen in decompartimenten zijn geclassificeerd alshemimor,mormoder,
leptomoder en xeromoder.
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1 INLEIDING

In hetkader vanhetMeerjarenplan Bosbouw iseropaangedrongen eennadere studie
uit tevoeren naar de mogelijkheid van begrazing voor natuurontwikkeling in bos.In
dit onderzoek proberen we een beter inzicht te krijgen in de opbouw en verbreiding
vandebodemeenhedenengrondwatertrappen,vandevegetatieendeeffecten vangrote
herbivoren opsamenstellingenstructuurvandestrooisellaag.Ineenapartexperimenteel
onderzoek wordt een studie gedaan naar de dynamiek van de strooisellaag bij
verschillende begrazingsintensiteiten en bij welke intensiteit er een significant effect
in de strooisellaag valt waar te nemen.
Het totale onderzoek wordt uitgevoerd door DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO), De vakgroep Natuurbeheer van de Landbouwuniversiteit en
DLO-StaringCentrum(SC-DLO).HetNationaalBosbegrazingsonderzoek isgestartin
1991.Hetonderzoek doorDLO-StaringCentrum wordtuitgevoerd op4 verschillende
onderzoekslocaties. Per onderzoekslocatie wordt steeds het effect van één herbivoor
dan wel een combinatie van herbivoren bestudeerd. De bevindingen van het
experimenteleonderzoek(i.v.)wordengebruiktvoordeontwikkelingvaneenbosmodel.
Dit model simuleert de bosontwikkeling in afhankelijkheid van herbivoren en
groeiplaatscondities.
In het samenwerkingsverband heeft DLO-Staring Centrum de opdracht aangenomen
om de gegevens over de groeiplaatscondities in de verschillende compartimenten te
verzamelen.Hiertoezijneenbodemgeografisch envegetatiekundigonderzoekuitgevoerd
in de boswachterij Garderen (twee compartimenten rond het Kootwijkerveen, één
compartiment in 's Grevenhout) en in het Deelerwoud (één compartiment).
Het onderzoek had de volgende doelstellingen:
inventariseren van de bodem incl. het humusprofiel en de vegetatie, om inzicht
te krijgen in demacropatronen van het substraat en de vegetatie; schaal 1 : 10
000;
vaststellenvanhetvochtleverendvermogenendevoedingstoestand vandegrond
met behulp van de beschreven bodemeigenschappen en de indeling in
vegetatietypen;
typerenvanhethumusprofiel naaropbouwendikteinrelatietotteonderscheiden
bodemeenheden en opstandstypen.
In een afzonderlijke studie wordt het effect van begrazing op de strooisellaag
geanalyseerd.
Methode,resultatenenconclusiesvanhetonderzoek zijn inhetrapportbeschreven en
op 6kaartjes weergegeven (Kaarten 1t/m 6).Rapport en kaarten vormen een geheel
en vullen elkaar aan.
Het rapport heeft de volgende opzet.In hoofdstuk 2 beschrijven wede ligging (2.1),
degeogenese (2.2)endeontstaansgeschiedenis (2.3).In hoofdstuk 3beschrijven we
de methoden van onderzoek. In hoofdstuk 4 beschrijven we per compartiment de
resultaten vanhetbodemgeografisch envegetatiekundig onderzoek,het vochtleverend
vermogen en de voedingstoestand. In par 4.4 beschrijven wede humusprofïelen.
11
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Fig. 1Ligging vandecompartimenten Kootwijkerveen en 'sGrevenhout

12

2 GEBIEDSBESCHRIJVING

In totaal wordt er in 4 compartimenten een begrazingsexperiment uitgevoerd. Deze
compartimenten bevinden zich op 3 locaties.

2.1 Ligging en oppervlakte
De bosbegrazingscompartimenten Kootwijkerveen en 's Grevenhout liggen in de
boswachterijGarderen(fig. 1).HetgebiedwordtglobaalbegrensddoordewegNieuwMilligen/Apeldoorninhetnoorden,dewegNieuw-Milligen/Kootwijkinhetwestenen
despoorlijn Amersfoort-Apeldoorn inhetzuiden.Tenoostengrensthetgebiedaandat
van de Kroondomeinen.Deoppervlakte vanhet Kootwijkerveen bedraagt 74haenis
verdeeld over2compartimenten.Deoppervlaktevan 'sGrevenhoutbedraagt 15,5ha.
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Fig. 2Liggingvan hetcompartimentDeelerwoud
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Detopografie vanhetgebied staat afgebeeld opblad 33AvandeTopografische kaart
van Nederland, schaal 1 :25 000.
Het bosbegrazingscompartiment Deelerwoud (vak 15)ligt inhet gelijknamige gebied
vanNatuurmonumenten,tenzuidwestenvandeWoesteHoeve(fig.2).Deoppervlakte
bedraagt 28 ha. De topografie van het gebied staat afgebeeld op blad 33D van de
Topografische kaart van Nederland, schaal 1 : 25 000.

2.2 Geogenese
Indecompartimentenkomenweachtereenvolgensdevolgende geologische formaties
tegen (tabel 1):
Tabel 1 Chronostratigrafie van de beschreven afzettingen

Tijdvak

C14-jaren

Chronostratigrafie
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O

o
_1

Subatlanticum

2 900

Subboreaal

5 000

Atlanticum

8 000
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o
X

i-

10 0 0 0

tü
co
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11 0 0 0

"
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11 8 0 0

< -^
< o
_l

9 000

Praeboreaal

^
CD
CO
_J

Vroege Dryas Stadiaal

12 0 0 0

Belling Interstadiaal

13 0 0 0

Lithostratigrafie en genese
Formatie van
Kootwijk

stuifzandafzettingen
Jong Dekzand II
Laag van Usselo
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0)

c
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hellingperiglaciale afzettingen
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o
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LU
_l
0.

ca. 58 0 0 0
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co

ca. 9 0 0 0 0
EEMIEN

ca. 1 3 0 0 0 0

SAALIEN
LU
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ca. 2 0 0 0 0 0

O

o
5

ELSTERIEN
"CROMERIEN"- COMPLEX
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ca 3 0 0 0 0 0

Formatie van Harderwijk, Enschede,
Urk en Drente - gestuwde afzettingen
enfluvioglaciale afzettingen

FormatievanHarderwijk,Formatie vanEnschede endeFormatie vanUrk(Gestuwd
preglaciale afzettingen)
Lidevoorlaatsteijstijd,hetSaalien,werdeendeelvanonslanddoorhetlandijsbedekt.
Voordekomstvanhetlandijs werden,inhetVroeg-Pleistoceen,doorrivierengrove,
grindrijke zanden afgezet. Een oostelijk rivierensysteem (uit de Noordwestduitse
laagvlakte en Scandinavie) voerde mineralogisch arme "witte"zanden aan (Formatie
van Harderwijk en Enschede).Zuidelijke rivieren zoalsde Rijn endeMaasvoerden
mineralogisch rijke "bruine" zanden aan (Formatie vanUrk).
LihetSaalienschoofhetlandijsoverdegedeeltelijkbevrorenondergrond.Dezestuwde
de "bruine" en "witte" zanden op tot een stuwwal. De oorspronkelijk horizontaal
gelaagde rivierzanden zijn door de druk van het ijs schuin en zelfs verticaal
omhooggeperst. Deze afzettingen behoren in dit gebied tot de gestuwd preglaciale
afzettingen vande Oostelijke stuwwalvande Veluwe.Indecompartimenten komen
zedeels aandeoppervlakte voor,deelszijn zeafgedekt metafzettingen uiteenlatere
periode.
FormatievanDrente(Fluvioglaciale afzettingen)
Ineen laterefase vanhetSaalienwerdentussendestuwwalvandeoostelijke Veluwe
eneenijslobinhetdalvandeLeuvenumsebeekijssmeltwaterafzettingen gedeponeerd,
bestaandeuitgrindhoudendezanden.DezefluvioglacialezandenbehorentotdeFormatie
vanDrente.BinnenhetcompartimentKootwijkerveen komendezeafzettingen aande
oppervlakte voor.
FormatievanTwente (Hellingafzettingen en dekzanden)
GedurendehetWeichselienheersteereenperiglaciaalklimaat.Debodemwaspermanent
bevroren. In de zomer ontdooide de bovenlaag van de permafrost. De met
sneeuwsmeltwater verzadigde bovenlaag gleed langs de helling van de stuwwallen,
waarbij deze laag sterk gemengd werd (solifluctie). Deze afzettingen worden tot de
FormatievanTwentegerekend.Lidecompartimenten 'sGrevenhoutenDeelerwoud
komen dergelijke solifluctiedekken aan de oppervlakte voor.
Lihet Laat-Weichselien verdween depermafrost en kon het water in de ondergrond
wegzakken.Debovengronddroogdeuitenkonverstuiven.Waardevegetatieontbrak,
werd het dekzand als een deken over de ondergrond afgezet dat tegen de stuwwal
uitwigt.Waarvegetatievoorkwam,werdhetdekzandindevormvanduinenenruggen
afgezet. Hetdekzandrondomdestuwwallenwordtookwelalsgordeldekzand (fluvioperiglaciaal dekzand) betiteld. De dekzanden worden tot de Formatie van Twente
gerekend.
FormatievanKootwijk (stuifzanden)
Nadatdeverstuivingenwarenvastgelegddoordevegetatie,konoveralbodemvorming
optreden. Onder invloed van de mens traden vanaf de Middeleeuwen weer zandverstuivingen op. De verstuiving heeft vrij algemeen plaatsgevonden op de droge
grondenwaardekzandaandeopppervlaktelagengingdoortotaanhetbeginvandeze
eeuw.Dezeafzettingen behorentotdeFormatievanKootwijk. Dedekzanden vande
Formatie vanTwente endestuifzanden vandeFormatie van Kootwijk komen inhet
gehele gebied aan de oppervlakte voor.
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2.3 Ontginning en cultuurhistorie
De gegevens zijn afkomstig van topografische kaarten, bedrijfskaarten en
opstandsleggers:
- Topkaart 1 : 25 000, blad 411,Hoog Buurlo uit 1871;
- Topkaart 1 : 25 000, blad 411,Hoog Buurlo uit 1885;
- Topkaart 1 : 25 000, blad 451,Terlet uit 1886;
- De bedrijfskaart 1 : 10 000, SBB Apeldoorn Boswachterij Garderen 1954;
- De huidige bedrijfskaart 1 : 10000, Boswachterij Garderen;
- De opstandslegger 1953-1963;
- De opstandslegger 1965-1975;
- De huidige opstandslegger.
De voorhet onderzoek geselecteerde vakken inde boswachterij Garderen komen voor
in de boscomplexen Kootwijkerveen en 's Grevenhout. Voorheen was dit complex
Kootwijkerzand. 's Grevenhout behoorde lange tijd tot de Kroondomeinen. De vaknummers zijnniet veranderd, zodatdeleggers metelkaar konden worden vergeleken.
Vanhet compartiment inhetDeelerwoud zijn alleenmondelinge gegevens beschikbaar
van de beheerder.
Complex Kootwijkerveen bestond tot 1918 geheel uit zandverstuivingen en heide. In
dejaren 1918/1919,1926 t/m 1935en 1948 t/m 1958 zijn de gronden ontgonnen door
ze 10-30 cm te spitten of te ploegen. Daarna zijn ze ingeplant met zomereik, Japanse
lariks, Fijnspar, Amerikaanse eik, douglas, grove den en Oostenrijkse den. Met uitzonderingvaneentweedegeneratiegrovedennenopstand uit 1977invak 14(fïg.l) komt
in dit compartiment alleen eerste generatie bos voor.
Complex 's Grevenhout bestaat uitgrove den,Japanse lariks met wat douglas en berk
aangelegd in 1948en 1958.Dezegrondenzijn tijdens deontginning 10-30cm bewerkt.
Voor de ontginning bestond het gebied uit heide met struweel of vliegdennen, terwijl
directtenzuidenentenoosten vanhetgebiedbosvoorkwam. Opdetopografische kaart
uit 1871 bestond vak 97 uit bos, vermoedelijk eikenhakhout.
Hetcompartiment inhetDeelerwoud bestaatuitgroveden aangelegd in 1896.Eenklein
gedeelte is heideterrein. Daarvoor bestond het gehele terrein uit hakhout of uit opslag
van vliegdennen. Op detopografische kaart uit 1886bestaat hetterrein geheeluit bos.
Op een oude kaart uit 1846 was het gebied nog onontgonnen.
Bij de aanleg van de bossen is geen bemesting toegepast. Wel is in een deel van vak
25 brem gezaaid. De eikenopstand invak 22 van het complex Kootwijkerveen bestaat
uit spaartelgen, waarbij de laatste vellingplaatsvond in 1928.In vak 21 afdeling e van
het Kootwijkerveen heeft ooit een proefveld gelegen. In de compartimenten Kootwijkerveen en 's Grevenhout is velejaren intensief prunus (Amerikaanse vogelkers)
bestreden. Vak 21 (afdeling f) van het complex Kootwijkerveen staat in de leggers
vermeld als moeras. Tot voor enkele jaren fungeerde deze uitgestoven laagte als
overloopterrein voorhet overtollige wateruithet Kootwijkerveen. Een diepe gegraven
leiding getuigt hier nog van. Aan de rand van het veen is deze afwateringssloot nu
afgedamd.

16

3 METHODE

Omdegrenzenvandebodemkundigeenvegetatiekundigeeenhedeninkaarttebrengen
zijneenbodemgeografisch envegetatiekundigonderzoekverricht.Ominzichttekrijgen
indemacropatronen vansubstraat,reliëf en vegetatie zijn deresultaten weergegeven
op een bodem- en vegetatiekaart.
Als afgeleide kenmerken zijn per bodemeenheid het vochtleverend vermogen en de
voedingstoestand vastgesteld. Per bodemeenheid is tevens een beschrijving van het
humusprofiel gemaakt.

3.1 Bodemgeografisch onderzoek
Hetbodemgeografisch onderzoek isuitgevoerd in 1990en 1991.Dithoudtindateen
veldbodemkundig onderzoek wordtverrichtnaardekenmerkendiesamendebodemgesteldheid bepalen. Het betreft de volgende kenmerken:
- profielopbouw (als resultaat van geogenese en bodemvorming);
- dikte van dehorizonten;
- textuur van de minerale horizonten;
- organische-stofgehalte van de bovengrond of laag van 0-30 cm -mv.;
- bewortelbare diepte;
- grondwaterstandsverloop.
Tijdens het bodemgeografisch onderzoek vandecompartimenten hebben wemeteen
grondboor212bodemprofielmonstersgenomentoteendieptevan1,80m-mv.Ditkomt
neer op ca. 2 boringen per ha. De boorpunten werden select gekozen en lagen
betrekkelijk regelmatig over het gebied verspreid. In het veld werd elk bodemprofielmonster veldbodemkundig onderzocht. Van elk monster werden de hiervoor
genoemde variabelen geschat of gemeten.
Dekenmerkenaandezeprofielmonsters werdenineenveldcomputergeregistreerd.De
locaties van de boringen werden tevens vastgelegd op luchtfoto's schaal 1:5000.
Binnendeafzonderlijke compartimentenhebbenwedegrondenperboorpuntgedetermineerd volgens het systeem van bodemclassificatie voorNederland van De Bakker
enSchelling(1989).Ditiseenmorfometrischclassificatiesysteem:hetgebruiktmeetbare
kenmerken vanhet profiel als indelingscriterium.
Vervolgens zijn de gronden in karteerbare eenheden (zodanig, dat ze op een kaart
kunnen worden weergegeven) ingedeeld. Dezeeenheden zijn indelegenda ondergebracht,omschrevenenverklaard.Omdeverbreidingvandegevonden bodemkundige
eenheden in kaarttebrengen,tekenden weinhet veld degrenzen opluchtfoto's.We
gingen hierbij niet alleen uit vandeprofielkenmerken, maar ookvan veldkenmerken
envanlandschappelijkeentopografischekenmerken,zoalsmaaiveldsligging,reliëf,soort
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vegetatie en bodemgebruik.
Om het grondwaterstandsverloop vast te stellen hebben we in het veld geschat welke
grondwatertrap aaneengrondmoestwordentoegekend.Uitdeprofielopbouw envooral
uitdekenmerken diemetdewaterhuishouding samenhangen (roest-en reductievlekken
en blekingsverschijnselen), leidden we de gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste
grondwaterstand (GHG en GLG) af en daaruit de grondwatertrap.
Deresultaten vanhet onderzoeknaar debodemgesteldheid werden samengevat opeen
bodem- en grondwatertrappenkaart op schaal 1 : 10 000. Als basis voor de bodemen grondwatertrappenkaart gebruikten we een topografische kaart.

3.2 Vochtleverend vermogen
Debodemkanbeoordeeld wordenopzijngeschiktheid voorboomgroei (Van Soesbergen
et al. 1986). Een van de factoren waarop de bodem beoordeeld wordt, is het
vochtleverend vermogen. Hetvochtleverend vermogen geeft dehoeveelheid vochtaan
die een grond gedurende een groeiseizoen van 150 dagen (1 april - 1 september) en
in een droogjaar (zgn. 10%droogjaar) aan de boomwortel kan leveren. De groei van
debomeniserinbelangrijke matevanafhankelijk. Hetvochtleverend vermogen wordt
onderverdeeld in een aantal gradaties.
Het vochtleverend vermogen wordt bepaald door:
- de aard en opbouw van het bodemprofiel: belangrijk zijn vooral de dikte en het
vochthoudend vermogen van de wortelzone en het capillair geleidingvermogen van
de ondergrond (kritieke z-afstand). In hoog boven het grondwater gelegen gronden
wordt het vochtleverend vermogen voornamelijk bepaald door de hoeveelheid
beschikbaar water in de wortelzone; het capillair aangevoerde water draagt weinig
of niets bij aan het vochtleverend vermogen (hangwaterprofiel).
- het grondwaterstandsverloop; hierbij zijn vooral de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG)endegemiddeld laagste grondwaterstand ineen 10% droogtejaar
(LG3) van betekenis. De GVG is de gemiddelde grondwaterstand op 1 april. Van
belanghierbij ishet tijdstip datdegrondwaterstand onder dekritieke Z-afstand zakt
endehoeveelheid vochtdietotdattijdstipviacapillaireopstijging aandewortelzone
wordt geleverd.
- dehoeveelheid vochtdieeenbeperktaantalindeondergrond doordringende wortels
kan opnemen;
- het voorkomen van lagen in de ondergrond, waarop water (tijdelijk) kan stagneren.
We berekenen het vochtleverend vermogen met geschatte cijfers van bovengenoemde
eigenschappen van degronden. Erzijn vijf gradaties invochtleverend vermogen (tabel
2).

18

Tabel2 Gradatiein vochüeverend vermogen als afhankelijke
vande hoeveelheidvocht(mm)
Gradatie

Benaming

1
2
3
4
5

zeer groot
vrij groot
matig
vrij gering
zeer gering

Hoeveelheid vocht (mm)
>200
150-200
100-150
50-100

<50

3.3 Vegetatiekundig onderzoek
Despontanevegetatieweerspiegeltdebeschikbaarheidvanvoedingsstoffen indebodem.
Aandehandvandespontanevegetatieendebodemgesteldheidkandevoedingstoestand
van de bodem globaal worden vastgesteld.
Het doel van de vegetatiekartering was het inkaart brengen van vegetatietypen, die
indicatief zijn vooreen bepaaldevoedingstoestand. Aldus wordtde voedingstoestand
van de bodem indirect vastgesteld. Bij de vegetatiekartering zijn vegetatietypen
onderscheiden volgens de indeling van Bannink et al. (1973).Zij ontwikkelden een
methodewaarbij metbehulpvaneen beperkt aantalindicatieve soorten,de vegetatie
kan worden toegewezen aan een bepaald type.
Dein detekst gebruikte Nederlandse namen voorplanten zijn ontleend aan Vander
Meijden en Vanhecke (1986),die voor mossen aanMargadant en During(1982).
De vegetatie hebben we in het veld gekarteerd door in raaien te lopen, waarbij de
raaibreedteafhankelijk wasvandeoptenemenvariatieenbedekkingvandevegetatie
enhetdoorzichtvanmetnamedestruiklaag.Hierbijmaaktenwegebruikvanluchtfoto's
(schaal1:5000)endeelsvanbedrijfskaarten (schaal1:10000).Develdwaarnemingen
legden we vast op deluchtfoto's, waarop we ook de grenzen van de vegetatietypen
inschetsten. Inhet veld maakten weaantekeningen vandeplantesoorten zoalsdiein
de verschillende vegetatietypen voorkomen.
De gevonden vegetatietypen zijn op de vegetatiekaait weergegeven. Elk omgrensd
gedeelte van de vegetatiekaait is een kaartvlak. In elk kaartvlak ishet vegetatietype
aangegeven met eencode.

3.4 Voedingstoestand
Eentweedebelangrijke factor waaropdegeschiktheid vandebodem voorboomgroei
kan worden beoordeeld isdevoedingstoestand vandebodem.De beoordelingsfactor
voedingstoestand duidt op de vruchtbaarheid (gehalte aan voor voor de boomgroei
noodzakelijke voedingsstoffen) vaneengrond,dietenminstedelaatste 10-15jaarmet
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bosofmethalf-natuurlijke vegetatiebegroeidisgeweestenindieperiodeniet isbemest
of bekalkt.
De voedingstoestand wordt niet rechtstreeks aan de grond waargenomen. Zij wordt
volgens bepaalde richtlijnen (Van Soesbergen et al. 1986) afgeleid uit de aard van het
moedermateriaal (bijv.gestuwdpreglaciaal),debodemvorming (bijv. holtpodzolgronden)
en spontane vegetatie. De verschillen in moedermateriaal en in bodemvorming leiden
tot verschillen in voedingstoestand. Bij bodemeenheden met een zelfde soort
moedermateriaal en met dezelfde bodemvorming heeft de spontane vegetatie een vrij
groot gewicht bij de vaststelling van de gradaties van de voedingstoestand.
Indevoedingstoestand worden driereeksen vanelkvijf gradaties onderscheiden (tabel
3): één voor de veengronden, één voor de zand-, leem- en zavelgronden (minder dan
25% lutum) en één voor de kleigronden (meer dan 25% lutum).
Tabel 3 Gradatiein voedingstoestandals afliankelijke vande grondsoort
Veengronden

Zand- leemen zavelgronden

Kleigronden

Benaming

1.1
1.2
13
1.4
1.5

2.1
2.2
23
2.4
2.5

3.1
3.2
33
3.4
3.5

zeer hoog
vrij hoog
matig
vrij laag
zeer laag

3.5 Humusprofielonderzoek
Humus is de belangrijkste bron van voedingsstoffen voor spontane vegetaties.
Verschillen in de snelheid en wijze van afbraak leiden tot verschillen in nutriëntenvoorziening en nutriëntenrecycling, alsook tot grote verschillen in de fysische
eigenschappen van de bovengrond en daarmee tot uiteenlopende groeimogelijkheden
voor planten. De eigenschappen van de strooisellaag zijn daarmee belangrijke
randvoorwaarden voor de vegetatieontwikkeling, waaronder bosverjonging.
De arme zandgronden worden gekenmerkt door het voorkomen van een humusvorm
meteengoedontwikkelde ensterkgedifferentieerde ecto-organischelaag (strooisellaag)
en - afhankelijk van substraat - een zwak of sterk ontwikkelde endo-organische laag
(Ah-horizont).
De ecto-organische laag wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van horizonten
met specifieke fysische en chemische eigenschappen. Deze eigenschappen worden
bepaald door de balans tussen accumulatie en mineralisatie van organische stof.
De hoeveelheid strooisel en de kwaliteit ervan is sterk afhankelijk van de boomsoort
en het al ofniet voorkomen vaneen kruidlaag.Jaarlijks kan deproduktie variëren van
ca.5300kg/haineenessenopstand tot6000kgondereendennenopstand (Muys,1991).
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De kwaliteit kan worden vastgesteld aan de hand van de C/N verhouding. De
aanwezigheid vanstrooiseluitdekruidlaagkangunstigzijn voordeC/Nverhouding,
waardoor dekwaliteit vanhet strooisel toeneemt. Strooisel met een C/N-verhouding
<30isafbraakbevorderend, strooiselmeteenC/N-verhouding>40is afbraakremmend
en bodemverzurend (Muys,1991).
De afbraak van strooisel vindt plaats door bodemfauna, bacteriën en schimmels.
Belangrijkeprocessendaarbijzijnmineralisatieenhumificatie.Instrooiselmeteenhoge
C/N-verhoudingvindtdeafbraak voornamenlijkplaatsdoordeschimmelsenmicrofauna
zoalsmijten,pissebedden,duizendpotenenmiljoenpoten.InstrooiselmeteenlageC/Nverhouding spelen naast bacteriën regenwormen een belangrijke rol bij de
omzettingsprocessen.
De belangrijkste humusvormen zijn mor, moderen muil(Klinkaet al. 1981).
Mor-humus ishetresultaat vantragestrooiselafbraak. Morhumus wordt aangetroffen
oparmesubstraten metarmestrooiseltypes.Dejaarlijkse afbraak islangzamerdande
jaarlijkse aanvoer, zodater opden duureen dikkeecto-organische laag ontstaat.Dit
ishetgevalbijveelnaaldhoutbossenopdearmepleistoceneenholocenezandgronden.
Mull-humusishetresultaatvansnellestrooiselafbraak. Mull-humuswordt aangetroffen
waar zowelhet substraat alshet strooiselvangoedekwaliteit is. Dejaarlijks afbraak
is sneller dan de jaarlijkse aanvoer. Er vindt veelal een intense menging van
afbraakprodukten met de minerale ondergrond plaats. Hierdoor ontstaat een goed
ontwikkelde endo-organische laag (Ah-horizont).
Voorbeelden hiervan zijn te vinden op (kalkrijke) klei-en leemgronden onderes.
Moder-humusisgrotendeelshetzelfde alsmor-humusmaardoordeaanwezigheidvan
een iets actievere bodemfauna ontstaat erreeds een mengingmetde minerale ondergrond.Voorbeeldenhiervanzijneiken-enbeukenbossenopdepleistocenezandgronden
en de leemgronden.
In het veld hebben wein verschillende opstanden per bodemeenheid ca 10monsters
genomenmetdehumushapper.Metbehulpvanprofielbeschrijvingsformulieren werden
peronderscheidenhorizontdedikte,grensvormenafmeting,structuur,hoeveelheiden
groottevandewortels,hoeveelheidenverdelingvandroppingsenbodemflorabepaald
en geschat. Van de onderscheiden bodemeenheden hebben we het humusprofiel
getypeerd naar opbouw endikte.Methet classificatiesysteem van Klinkawerden de
humusprofïelen gedetermineerd.
Binnenhet ecto-organische deelvanhethumusprofiel komende volgendehorizonten
voor:
L Litterhorizont
De L-horizont bestaat uit relatief versedodeplantedelen, zoals bladeren en naalden,
schors enhout,knoppen enschubben,en vruchten afkomstig van bomenenstruiken,
maarookafgestorven plantedelenuitdekruidlaagenmoslaag.DeL-horizontbevatgeen
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of vrijwel geenuitwerpselen vanbodemfauna engeen wortels,enisnietofslechtsin
lichte mate gefragmenteerd.
FFermentatiehorizont
DeF-horizontbestaatuitmeerofminderafgebroken litter,waarbijechtermacroscopisch
herkenbare resten van planteweefsels domineren. Fijn verdeelde organische stof,
bestaande uit bodemfauna-excrementen, is vrijwel altijd aanwezig (Fa),maar is qua
hoeveelheid ondergeschiktaandemacroscopischherkenbareresten.Dehorizontisveelal
doorworteld enbevat eventueel schimmels (Faq).
HHumushorizont
DeH-horizont iseenhorizont diedominant bestaatuitfijn verdeelde organische stof
(Hd).Macroscopischherkenbareplantedelenkunnenaanwezigzijn,maarkomenvoor
inondergeschiktehoeveelheden(Hr),endehorizontkanmineraledelenbevatten(Hdi).
Binnen hetendo-organische deel komt devolgende horizont voor:
Ah-horizont
DeAh-horizontontstaataanofnabijhetbodemoppervlakdoorverrijkingmetorganische
stof, anders dan door inspoeling vanorganische stof in oplossing of suspensie.Het
betreft voornamelijk organische stof ontstaan doorafbraak van wortelsenorganische
stof, afkomstig van litter, welke door homogenisatie in het minerale deel vanhet
bodemprofiel is terechtgekomen.
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4 RESULTATEN

Deresultatenwordenpercompartimentbeschreven.Steedswordtdaarbijonderscheid
gemaakt naar resultaten van het bodemgeografisch onderzoek, het humusprofielonderzoek,het vegetatiekundigonderzoek,devoedingstoestand enhetvochtleverend
vermogen.
De drie onderzochte gebieden bestaan geheel uit zandgronden. Zandgronden zijn
mineralegronden (zondermoerigebovengrondofmoerigetussenlaag)dietussen0en
80cm-mv.geheeluit zand bestaan.Binnendezandgronden hebben wenaardeaard
van de bodemvorming podzolgronden [Yen H]en vaaggronden [Z] onderscheiden.
Podzolgrondenhebbeneenduidelijkepodzol-B-horizont.Erkomenmoderpodzolgronden
[Y]en humuspodzolgronden [H]voor.
De moderpodzolgronden zijn ontstaan in mineralogisch "rijker" moedermateriaal.
Kenmerkendisdemoderpodzol-B-horizont.Dehumusindezehorizontismorfologisch
herkenbaar en bevindtzich introsjes en bolletjes tussendezandkorrels. Zijis milder
enbeterdandeamorfehumusindehumuspodzolgronden.Ookbijmoderpodzolgronden
heeft uitlogingvansesquioxidenuitdebovengrondplaatsgevonden eninspoehngvan
ijzerenaluminiumindeBw-horizont.DeBw-enBC-horizontgaanbijdezegronden,
integenstellingtotdiebijhumuspodzolgronden, zonderaanwijsbare grenzeninelkaar
over.DeE-horizontontbreekt,maarerkomen welloodzandkorrels indeAh-horizont
voor.
Dehumuspodzolgronden [H]vormden zichinmineralogisch "arm"moedermateriaal.
Zehebben een duidelijke humuspodzol-B-horizont,waarin amorfe humus voorkomt,
dieindispersevormisingespoeld.DedikteenkleurintensiteitvandeB-horizontkunnen
nogal variëren, doordat ze sterk bepaald worden door detextuur en de aard van het
zand, de ligging t.o.v. het grondwater ende hoogteligging in het terrein.
Vaaggronden zijn grondenwaarvandehorizontendermatezwakofonduidelijk (vaag)
zijn ontwikkelddatzenietvoldoenaandeeisendiebv.aaneenduideüjkepodzol-Bhorizont of aan een minerale eerdlaag worden gesteld. De vaaggronden binnen de
stuifzandgebieden duidenweookwelaanmetdenaam"stuifzandgronden". Binnende
vaaggronden komen duinvaaggronden en vlakvaaggronden voor. De opgestoven en
overstoven veelal droge stuifzandgronden behoren vaak tot de duinvaaggronden, de
afgestoven,vaaknattestuifzandgronden behorenvaaktotdevlakvaaggronden.Criteria
hierbij zijn het ontbreken vanijzerhuidjes omdezandkorrels bij vlakvaaggronden en
de aanwezigheid ervan bij duinvaaggronden. In dit onderzoek hebben we geen
onderscheid gemaakt tussen duin- en vlakvaaggronden. Bij het bodemgeografisch
onderzoek zijn de stuifzandgronden ingedeeld naar:
- de geogenese:
- afgestoven: het bovenste deel van de oorspronkelijke bodem is door winderosie
verdwenen; hetresterende deelvande oorspronkelijke bodem kan bedekt zijn met
een laag stuifzand van minder dan40 cmdikte.
- opgestoven:idem,hetresterendedeel vandeoorspronkelijke bodemisbedektmet
een laag stuifzand >40cmdik.
- overstoven:deoorspronkelijke bodem,metdaarineenpodzolprofiel, isbedektmet
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een laag stuifzand ter dikte van>40 cm.
het organische-stofgehalte vanhetgehele stuifzandpakket (alsditdikker isdan40
cm):
uiterst en zeer humusarm [a...]
zeer en matig humusarm
[b...]
de aard vande ondergrond:
zand zonder podzol-B-horizont [...z]
zand metpodzol-B-horizont
[...p]
veen
[...v]
onbekend (de oorspronkelijke ondergrond bevindt zich dieper dan 180cm- mv.).

4.1 Begrazingscompartiment Kootwijkerveen
4.1.1 Bodemgesteldheid (Kaart 1)
Bodemeenheid: Y34 Holtpodzolgronden in zeer fijn [3] zwak en sterk lemig [4]
zand
Grondwatertrap: VKtd Gemiddeld hoogste grondwaterstand >140cm -mv.
Gemiddeld laagste grondwaterstand >180cm -mv.
De holtpodzolgronden komen voorinhetuiterste noordoosten vanhetgebied. Zezijn
ontstaanindekzandenzijnlaterweerafgedekt meteendunstuifzanddekje (toevoeging
s...).Dezandgrofheid indebovengrond direct onderhet stuifzanddek varieert van 130145) urn,meteen leemgehalte van14-18%.Hetpercentage organische stof varieertin
de Ah-horizont van 4-6%. Plaatselijk is de bovengrond verwerkt met het dunne
stuifzanddek. Soms ontbreekt onderhet stuifzanddek deAh-horizont.De zandgrofheid
van hetstuifzanddek bedraagt 155-160 urnenheeft eenleemgehalte van5-6%. Inde
ondergrond varieertdezandgrofheid van130-155 um meteenleemgehalte van 5-11%.
Het grondwater bevindt zich opgrotediepte beneden maaiveld. Debewortelingsdiepte
bedraagt 80-140cm.
Bodemeenheid: Hd32 Haarpodzolgronden in zeer fijn [3]leemarm en zwak lemig
[2] zand
Grondwatertrap: VUId Gemiddeld hoogste grondwaterstand >140cm-mv.
Gemiddeld laagste grondwaterstand >180 cm -mv.
Haarpodzolgronden in zeer fijn leemarm en zwak lemig zand komen voor even ten
noorden vanhetKootwijkerveen. Zezijn ontwikkeld indekzand enhebben plaatselijk
eendun stuifzanddekje (toevoeging s...).Dezandgrofheid vandebovengrond bedraagt
145 |im en het leemgehalte bedraagt 5-11%. De minerale eerdlaag bevat ca.3%
organische stof.Dezandgrofheid indeondergrond bedraagt 140-160|j,menheeft een
leemgehalte vanca.5%.Hetgrondwater bevind zich opgrotediepte beneden hetmaaiveld. De bewortelingsdiepte bedraagt 100-120cm.
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Bodemeenheid: Hd51 Haarpodzolgronden in matig fijn [5]leemarm [1] zand.
Grondwatertrap: Vind Gemiddeld hoogste grondwatertrap >140cm.
Gemiddeld laagste grondwatertrap >180cm.
Haarpodzolgronden inmatigfijnleemarmzandkomenvoordirecttennoordenvanhet
Kootwijkerveen ineenhogedekzandrug.Zezijnafgedekt meteendun stuifzanddekje
(toevoeging s...).Dezandgrofheid vande bovengrond varieert van 155-185|i.m.Het
leemgehaltebedraagt5-8%.Hetorganischestofgehaltebedraagt4-6%.Dezandgrofheid
vandeondergrondbedraagt 155-165urn.Hetleemgehalteca.5%.Dezandgrofheid van
hetstuifzanddek bedraagtca.155urnenhetleemgehalteca.5%.Hetgrondwaterkomt
opgrote diepte beneden maaiveld voor. De bewortelingsdiepte bedraagt 80-120cm.
Bodemeenheid: Hd62 Haarpodzolgronden inmatig fijn enmatiggrof [6],leemarm
en zwak lemig [2]zand
Grondwatertrap: Vind Gemiddeld hoogste grondwaterstand >140cm -mv.
Gemiddeld laagste grondwaterstand >180cm - mv.
Matigfijnenmatiggrove,leemarmenzwaklemigehaarpodzolgronden komen voor
in het uiterste zuidwesten van het gebied. Deze gronden zijn ontstaan in al of niet
verspoeld dekzand. Plaatselijk komt grind voor.Door verstuiving ontbreekt somsde
minerale eerdlaag en komt elders een dun stuifzanddekje voor (toevoeging s...). De
zandgrofheid vande bovengrond bedraagt 155-250(lm,het leemgehalte 7-17%.Het
organischestofgehaltebedraagt2-3%.Dezandgrofheid vandeondergrondvarieertvan
155-160 firn, met 8-11%leem. Het grondwater bevindt zich enkele meters beneden
maaiveld.Debewortelingsdieptevarieertvan70-120mm.Hetvochtleverendvermogen
bedraagt 50-150cm.
Bodemeenheid: Z51 Vaaggronden,afgestoven, inmatigfijn [5]leemarm [1]zand
Z61 Vaaggronden, afgestoven, in matig fijn en matig grof [6]
leemarm [1]
Grondwatertrap: VId Gemiddeld hoogste grondwaterstand 40 -80cm - mv.
Gemiddeld laagste grondwaterstand > 180cm - mv.
Grondwatertrap: Vüd Gemiddeld hoogste grondwaterstand 80 - 120cm - mv.
Gemiddeld laagste grondwaterstand > 180cm - mv.
Grondwatertrap: VDId Gemiddeld hoogste grondwaterstand > 140cm - mv.
Gemiddeld laagste grondwaterstand > 180cm - mv.
Vaaggrondeninmatigfijnleemarm zandkomenbinnendestuifzandgronden voorals
uitgestoven laagten. De gronden bestaan uit dekzand, fluvioperiglaciaal dekzand en
fluvioglaciaal zand.Aanhetmaaiveldkomtplaatselijkeenmatiggrofzandlaagje voor
met daarin wat fijn grind. Op enkele plaatsen bevindt zich in de bovengrond een
micropodzolprofiel.Somskomtnogeendunstuifzanddekje voor.Dezandgrofheid van
de bovengrond bij bodemeenheid Z51varieert van 145-240 |im. Het overgrote deel
bestaatuitzandmet 160-185u\m. Dezandgrofheid vandebovengrondbijZ61varieert
van165-230]xm.Hetleemgehaltebedraagt5-8%.Indeuitgestovenlaagtedieopoude
kaartenalsmoeraswerdaangegevenkomtindeondergrondeenstagnerendeleemlaag
voorbestaandeuit sterktotzeersterklemigzeerfijnzand.Dezelaagis 1à2dmdik.
Alsgevolghiervankomtbinnen dezeuitgestoven laagte grondwatertrap VId enVüd
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voor. De gemiddeld laagste grondwaterstand varieert van 160-200 cm - mv. De
zandgrofheid van de ondergrond varieert van 140-220 \im. Het leemgehalte bedraagt
4-7%. De bewortelingsdiepte varieert van 40-80 cm. Waar de leemlaag voorkomt is
de bewortelingsdiepte 150 cm.
Bodemeenheid: bZ41z Vaaggronden, opgestoven,in zeer en matig humeus [b] zeer
en matig fijn [4] leemarm [1] zand.
Grondwatertrap: VUId Gemiddeld hoogste grondwaterstand >140 cm - mv.
Gemiddeld laagste grondwaterstand >180 cm - mv.
Vaaggronden,opgestoven,komen optweeplaatsen inhetgebiedvoor.Het stuifzanddek
bestaat uit b-stuifzand en is 60-100 cm dik. De zandgrofheid bedraagt 160 |im en het
leemgehalte 5 à 6%. Het humusgehalte bedraagt 0,8-1,0%. In de ondergrond komt
enerzijdsdekzand,anderzijds fluivioglaciaal zandvoor.Dezandgrofheid hiervanvarieert
van 165-220 urn en het leemgehalte bedraagt 6-14%. Het grondwater bevindt zich op
grote diepte beneden maaiveld. De bewortelbare diepte bedraagt 65-100 cm.
Bodemeenheid: aZ41p

bZ41p

cZ41p

Grondwatertrap: VUId

Vaaggronden,overstoven,uitersten zeerhumusarm [a],zeer
en matig fijn [4] leemarm [1] zand op zand met
podzolprofiel
Vaaggronden, overstoven,zeerenmatighumusarm [b],zeer
en matig fijn [4] leemarm [1] zand op zand met
podzolprofiel
Vaaggronden, overstoven, matig humusarm en matig
humeus [c], zeer en matig,fijn [4] leemarm [1] zand op
zand met podzolprofiel
Gemiddeld hoogste grondwaterstand >140 cm - mv.
Gemiddeld laagste grondwaterstand >180 cm - mv.

Vaaggronden, overstoven bestaan uit 60-170 cm dik stuifzand op dekzand of fluvioperiglaciaal zand met daarin een podzolprofiel. De zandgrofheid van het stuifzand
varieert van 140-200 (immet soms een grofzandige toplaag.Het leemgehalte bedraagt
5-8%. De organische stof komt gelaagd in het profiel voor en varieert van 0,5 -1,5%
bija-stuifzand, 0,75-2,5%bijb-stuifzand en 1,5-5%bijc-stuifzand. Inhet stuifzanddek
komt op veelplaatsen een micropodzolprofïel voor. De overstoven ondergrond bestaat
overwegend uit dekzand, deels uit fluvioperiglaciaal dekzand met daarin een
podzolprofiel. De zandgrofheid van het overstoven profiel varieert van 130-200 u,m.
Het leemgehalte bedraagt 6-17%. Het podzolprofiel is meestal een haarpodzol. In het
noordoostelijke deelzijnhetholtpodzolprofielen. Hetgrondwaterbevindtzichopgrote
diepte beneden maaiveld. De bewortelbare diepte bedraagt 100-180 cm, gelijk aan de
som van de dikte van het stuifzanddek en de dikte van het eronder liggende
podzolprofiel.
Bodemeenheid: cZ41v

Grondwatertrap Ula
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Vaaggronden, overstoven, in matig humusarm en matig
humeus [c], zeer en matig fijn [4] leemarm [1] zand op
veen [v].
Gemiddeld hoogste grondwaterstand < 25 cm - mv.
Gemiddeld laagste grondwaterstand 80 - 120 cm - mv.

Grondwatertrap: Vao
Grondwatertrap: Vlo

Gemiddeld hoogste grondwaterstand < 25 cm -mv.
Gemiddeld laagste grondwaterstand 120- 180cm -mv.
Gemiddeld hoogste grondwaterstand 40 - 80cm - mv.
Gemiddeld laagste grondwaterstand 120- 180cm - mv.

Vaaggronden,overstoven,opveen,komenvoorgrenzendaanhetKootwijkerveen.Het
oorspronkelijk aandeoppervlaktegevormdeveenisoverstovenmetstuifzand terdikte
van 100-200cm.Door stagnatie inde verstuiving kon opnieuw veenvormingplaatsvinden zodatinhet stuifzandpakket dunne veenlagen terdikte van 15-20cmkunnen
voorkomen.Hetstuifzand bestaatuitc-stuifzand meteenhumusgehaltevariërendvan
laagtot laagvan 0,5-5%.Dezandgrofheid varieert van 145-180um,het leemgehalte
bedraagtca.5%.Debegindieptevandeveenondergrondvarieertvan100-200cm-mv,
afgezien nog vanenkele veenlaagjes terdiktevan 15-20cmop50en 130cm -mv.
Het veen bestaat uit gliede-achtig onherkenbaar veen en bevindt zich geheel in het
grondwater.Doordestagnerendewerkingvanhetveenpakketbevindzichvoortdurend
grondwaterbovenhetveen.Afhankelijk vandeliggingkomengrondwatertrappenEla,
Vao en Vlo voor. De bewortelingsdiepte varieert van 80-150cm.
Bodemeenheid: aZ41

Vaaggronden, in uiterst en zeer humusarm [a] zeer en
matig fijn [4] leemarm [1] zand.
bZ41 Vaaggronden, inzeerenmatighumusarm[b]zeerenmatig
fijn [4] leemarm [1]zand.
Grondwatertrap: Vind Gemiddeld hoogste grondwaterstand > 140cm.
Gemiddeld laagste grondwaterstand > 180cm.
Vaaggronden, opgestoven en overstoven, komen verspreid door het gebied voor en
vormen dehoogste ruggen. Het stuifzand is meerdan 180cm dik. De zandgrofheid
varieertvan140-180|xmenhetleemgehaltebedraagtca.5%.Deorganischestofkomt
binnenhetgehelestuifzandpakket gelaagdvoorenvarieertvan0,5-2,5%. Afhankelijk
vanhetpercentageorganischestofbehoorthetstuifzand tota-stuifzand of b-stuifzand.
Indebovengrondkomteen micropodzolprofïel voor.Hetgrondwater bevind zichop
grote diepte beneden maaiveld. De bewortelbare diepte varieert van 100-200cm.
Toevoeging
s... Stuifzanddek dunner dan 40cm
Op veel plaatsen komt binnen de haarpodzolgronden en de holtpodzolgronden een
stuifzanddek voor dunner dan 40cm. Dit stuifzanddek bestaat uit zeer en matig fijn
leemarm zand.

4.1.2 Vochtleverend vermogen
Binnendebodemeenheden wordthetvochtleverendvermogenvastgesteldaandehand
van het humusgehalte van de bovengrond of van de dikte van het stuifzanddek, de
bewortelbare diepteen de GLG van de grondwatertrap (zie 3.2).
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Gronden met een vrij gering vochtleverend vermogen, dus met gradatie 4 en 50-100
mm vochtzijn: Hd32,Hd51,aZ41,bZ41,bZ41z,Z51enZ61metgrondwatertrap Vind.
Gronden met een matig vochtleverend vermogen, dus met gradatie 3en 100-150 mm
vocht zijn: Y34 met Gt VUId,Z51 met Gt VId, een deel van Hd62 met Gt Vmd, een
deel van aZ51p, bZ51p en cZ51p met een stuifzanddek dunner dan 100 cm.
Gronden met een vrij groot vochtleverend vermogen, dus met gradatie 2 en 150-200
mmvochtzijn:aZ51p,bZ51pencZ51pmeteenstuifzanddek dikkerdan 100cm,cZ41v
met Gt Vao en Vlo.
Gronden met een zeer groot vochtleverend vermogen, dus met gradatie 1 en >200 mm
vocht zijn cZ41v met Gt nia.

4.1.3 Vegetatietypen (Kaart 2)
In het Kootwijkerveen zijn onderstaande vegetatietypen aangetroffen. De verbreiding
van de vegetatietypen is weergegeven op een vegetatiekaart (kaart 2). In een klein
gedeelte in het noorden van het gebied ontbreekt de kruidlaag vrijwel geheel. Op de
vegetatiekaart is dit met een 0 aangegeven.
Vegetatietypen van de lichte bossen
Vegetatietype A2 Gezelschap van rendiermos (Cladonia spec, div.) en klauwtjesmos
(Hypnum cupressiforme)
Vegetatietype A2komt voorinhet uiterste zuidwesten van het gebiedenin een smalle
strook in het noordwestelijke deel. De vegetatie bestaat overwegend uit struikhei en
rode bosbes met natuurlijke verjonging van grove den, ruwe berk en zomereik.
Vegetatietype Hl Gezelschap van bronsmos (Pleurozium schreberi), klauwtjesmos
(Hypnum cupressiforme) en gewoon gaffeltandmos (Dicranum
scoparium)
Vegetatietype Hl komt voor in enkele uitgestoven laagten in het noordwestelijke deel
van het gebied onder groveden en Oostenrijkse den.Binnen dittype zijn aangetroffen:
struikhei, dophei, kraaihei, blauwe bosbes, veel arme mossen waaronder gewoon
haarmos en klauwtjesmos. Verder komen nog enkele pollen bochtige smele en
pijpestrootje voor. Er is sprake van natuurlijke verjonging van ruwe berk, grove den
en zomereik.
Vegetatietype H2 Gezelschap van bronsmos (Pleurozium schreberi) en groot
laddermos (Pseudoscleropodium purum)
Vegetatietype H2 komt in kleine oppervlakten voor verspreid door het gebied, veelal
in uitgestoven laagten. De vegetatie binnen het type H2 in dit gebied bestaat voor28

namelijk uit wat bochtige smele met struikhei, rode en blauwe bosbes. Er treed
natuurlijkeverjongingopvangrovedenenerkomenjongestruikenvoorvanruweberk
envuilboom.IneenkleindeelvanhetgebiedkomenJeneverbessen voor,waarbij de
vegetatie bestaat uit o.a. kraaihei, bochtige smele, blauwe bosbes, struikhei en
kiemplantjes van braam.
Vegetatietype Rl.1 Gezelschapvanbronsmos(PLeuroziumschreberi),bochtigesmele
(Deschampsiaflexuosa)enstruisgrassen (Agrostis spec.div.)
Vegetatietype Rl.l komt voorin grotedelen inhet westen enzuiden vanhet gebied
metoverwegendstuifzand.Hetbeeldvandevegetatiewordtbepaalddoorhetveelvuldig
voorkomen vanbochtigesmelemeteenbedekkingvan50%tot 100%. Verderkomen
in dit gebied binnen vegetatietype Rl.l nog voor: bronsmos, gewoon haarmos,
klauwtjesmos. In uitgestoven laagten worden korstmossen aangetroffen. Sporadisch
komennogvoor:bredeensmallestekelvaren,plekkenmetrankendehelmbloem,rode
en blauwe bosbes,eenenkelepol struikhei,natuurlijke verjonging van grove den en
opslagvanruweberk,vuilboom,zomereikenwildelijsterbes.Eriseenexemplaarhulst
aangetroffen.
Vegetatietype R1.2 Gezelschap van bronsmos (Pleurozium schreberi) en wilde
lijsterbes (Sorbus aucuparia).
Vegetatietype R1.2 komt veel voor in het noord-oostelijke deel van het gebied in
opstandenvaneikenindevakkentenwestenenzuidenvanhetKootwijkerveen. Het
beeld wordtbepaalddoorhetregelmatigvoorkomen vanstruikenofjonge opslagvan
zomereik, Amerikaanse eik, vuilboom, wilde lijsterbes, ruwe berk en natuurlijke
verjonging vangroveden.Indekruidlaagkomenregelmatigbochtigesmele,rankende
helmbloem, rode en blauwe bosbes voor. Verspreid komen voor: brede en smalle
stekelvarenenenkeleexemplarenbraam.Tenzuidenvanhetveenkomt pijpestrootje
en hengel voor met een geringe bedekking.
Vegetatietype R2

Gezelschap van braam (Rubusfruticosus), brede en smalle
stekelvaren(Dryopterisdilatata en D. carthusiana)en groot
laddermos (Pseudoscleropodiumpurum).

VegetatietypeR2komtverspreiddoorhetgebiedvoor.Devegetatievanvegetatietype
R2 wordt grotendeels bepaald door het regelmatig voorkomen van brede en smalle
stekelvarenenrankendehelmbloem.Inhetnoord-oostelijkedeelwordthetbeeldbepaald
doorhetvoorkomenvanadelaarsvaren.Regelmatigzijnbraam,bochtigesmele,liggend
walstro, rode en blauwe bosbes aangetroffen. In mindere mate komen voor:hengel,
wilde kamperfoeli, pijpestrootje, bronsmos enkleine plekjes witbol.In de struiklaag
komt opslag voorvan grove den,vuilboom, wildelijsterbes, ruweberken zomereik.
Vegetatietype R3

Gezelschap van gladde witbol (Holcus mollis), valse salie
(Teucrium scorodonia) enbraam (Rubus fruticosus)

VegetatietypeR3beperktzichtotenkelesmallestrokenondereenhoogspanningsleiding
eneenoudestortplaats.Devegetatieopdeze"veldjes"bestaatveelaluitdiversegrassen,
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waaronder kropaar, gladde en gestreepte witbol en struisgrassen. Andere regelmatig
voorkomende soorten zijn gewoon duizendblad, gewone rolklaver, kleine brandnetel,
gewone reigersbek en scherpe boterbloem.
Vegetatietypen van de donkere bossen.
Vegetatietype III

Gezelschap van kronkelsteeltje (Campylopus flexuosus), wilde
lijsterbes (Sorbus aucuparia) en wilgeroosje (Chamerion
angustifolium)

De in dit vegetatietype aangetroffen vegetatie komt voor onder Amerikaanse eik en
bestaatuitblauwebosbes,polletjes bochtigesmele,eenenkelestekelvarenen rankende
helmbloem. Verder komen nog wat struiken Amerikaanse eik en sporkehout voor.
Vegetatietype IV

Gezelschap van brede en smalle stekelvaren (Dryopteris dilatata
en D. carthusiana) en liggend walstro (Galium saxatile)

Vegetatietype IV komt voor onder een opstand van fijnspar. De moslaag bestaat voornamenlijk uit klauwtjesmos. De spaarzaam voorkomende vegetatie bestaat verder nog
uit rankende helmbloem, plekjes blauwe bosbes en wat bochtige smele. Op plaatsen
waar waar meerlicht opdebodem valt (toevoegingk...) komen nog voor: stekelvaren,
wilde lijsterbes en berkopslag en veel rankende helmbloem.
Toevoegingen
k... kapvlakte
Plaatsen, waar de boomlaag vrijwel ontbreekt als gevolg van uitkap, stormschade of
ongunstige groeiplaatseigenschappen, hebben vaakeen wat afwijkende vegetatie.Met
een toevoeging zijn deze plaatsen op de vegetatiekaart aangegeven.
s... vrij dichte struiklaag
Met een toevoeging zijn die plaatsen aangegeven waar een struiklaag voorkomt,
bestaande uit zomereik, Amerikaanse eik, ruwe berk, wilde lijsterbes of vuilboom.
d... bochtige smele, bedekking >50%

BijvegetatietypeR2ishetvoorkomenvanbochtigesmelemeteenbedekkingvanmeer
dan 50% met een toevoeging op de vegetatiekaart aangegeven.

4.1.4 Voedingstoestand
Op basis van de bodemeenheid (par. 4.1.1) en vegetatietype (par. 4.1.2) is de
voedingstoestand afgeleid volgenstabel 14uitVanSoesbergen etal.1986(zie ook3.4).
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Tabel4 Voedingstoestand als afhankelijke vanbodemeenheid en vegetatietype incompartiment
Kootwijkerveen
Code bodemeenheid

Code vegetatietype

Code voedingstoestand

Y34

A2, H2

2.4

Y34

R1.2, R2

23

Hd32, Hd51,Hd62,
Z51, Z61,bZ41z,
aZ41p, bZ41p,cZ41p,
cZ41v, aZ41, bZ41

A2, Hl, H2,

2.5

Hd32, Hd51,Hd62,
Z51, Z61,bZ41z,
aZ41p, bZ41p,cZ41p,
cZ41v, aZ41, bZ41

R2

2.4

Hd32, Hd51,Hd62,
Z51, Z61,bZ41z,
aZ41p, bZ41p,cZ41p,
cZ41v, aZ41,bZ41

R3

23

4.2 Begrazingscompartiment 's Grevenhout
4.2.1 Bodemgesteldheid (Kaart 3)
Bodemeenheid: Hd73
Grondwatertrap: VHId

Haarpodzolgronden inmatiggrof [7]zwaklemig[3]zand.
Gemiddeld hoogste grondwaterstand >140 cm -mv.
Gemiddeld laagste grondwaterstand >180 cm -mv.

Haarpodzolgronden komen in vrijwel het hele gebied voor. Ze zijn ontwikkeld in
gestuwd preglaciale afzettingen met een solifluctiedek en plaatselijk een dun
stuifzanddekje (toev.s...).Inditstuifzanddek heeftvolledigebodemvormingplaatsgehad.
Eendeel vandegrondenistot 30cmverwerkt.De zandgrofheid vande bovengrond
varieert van 220-800 |im, het leemgehalte van 8-20% en de bovengrond bevat veel
grind.Hethumusgehaltevarieertvan2-6%.Dezandgrofheid vandeondergrondvarieert
van 155-950 ^im en het leemgehalte van 4-15%, met eveneens veel grind. De
bewortelbare diepte bedraagt 50-120cm.
Bodemeenheid: Zb63
Grondwatertrap: VHId

Vorstvaaggrondinmatigfijn enmatiggrof [6],zwaklemig
[3]zand
Gemiddeld hoogste grondwaterstand >140 cm -mv.
Gemiddeld laagste grondwaterstand >180cm -mv.

Vorstvaaggronden komen voorinhet zuidoostelijke deel van het gebied. Debodemvorming is te onduidelijk om ze tot de holtpodzolgronden te kunnen rekenen. De
vorstvaaggronden komen voorin gestuwd preglaciaal zand. De zandgrofheid van de
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bovengrond varieertvan200-250umenhetleemgehaltevan 14-15%.Hethumusgehalte
in de bovengrond bedraagt 2-3%. In de ondergrond varieert de zandgrofheid van 220800 |im met een leemgehalte van 4-8%. Het grondwater bevindt zich op grote diepte
beneden maaiveld. De bewortelbare diepte bedraagt 60-80 cm.
Bodemeenheid: Z63
Grondwatertrap: VUId

Vaaggronden, afgestoven, in matig fijn en matig grof [6]
zwak lemig [3] zand.
Gemiddeld hoogste grondwaterstand >140 cm - mv.
Gemiddeld laagste grondwatertrap >180 cm - mv.

Vaaggronden, afgestoven, komen voor in het zuidwestelijke deel van het gebied in
gestuwdpreglaciaal zandmeteensolifluctiedek. Dezandgrofheid varieertinhetgehele
profiel van 185-240 um. Het leemgehalte bedraagt ca. 14% in de bovengrond tot ca.
7% in de ondergrond. In de bovenlaag komt een micropodzolprofiel voor. Het
grondwater bevindt zich op grote diepte beneden maaiveld. De bewortelingsdiepte
bedraagt 40 cm.
Bodemeenheid

aZ51p

Vaaggronden, overstoven, in uiterst en zeer humusarm [a]
matig fijn [5] leemarm [1] stuifzand op zand met
podzolprofiel [p].
bZ51p Vaaggronden, overstoven, in zeer en matig humusarm [b],
matig fijn [5] leemarm [1] stuifzand op zand met
podzolprofiel [p].
Grondwatertrap VUId Gemiddeld hoogste grondwaterstand >140 cm - mv.
Gemiddeld laagste grondwaterstand >180 cm - mv.
Vaaggronden, overstoven, op zand met een podzolprofiel komen voor in een aantal
kleine ruggen en koppen. Het stuifzanddek heeft een dikte variërend van 60-130 cm.
In de bovenste 25 cm komt een micropodzolprofiel voor.
De zandgrofheid vanhet stuifzand bedraagt 180-200 u.men het leemgehalte isca. 6%.
Het humusgehalte van het gehele stuifzanddek varieert van 0,5-2%, waarbij het
gemiddelde organische-stofgehalte van het a-stuifzand 1% lager ligt dan van het bstuifzand. In het overstoven podzolprofiel varieert de zandgrofheid van 220-300 firn
en het leemgehalte van 5-12%. Het grondwater bevindt zich vele meters beneden
maaiveld. De bewortelingsdiepte bedraagt 100-140 cm.
Bodemeenheid: bZ62p Vaaggronden, overstoven, zeer en matig humusarm [b],
matig fijn en matig grof [6], leemarm en zwak lemig [2]
zand, op zand met podzolprofiel
Grondwatertrap: VlTId Gemiddeld hoogste grondwaterstand >140 cm - mv.
Gemiddeld laagste grondwaterstand >180 cm - mv.
Vaaggronden, overstoven, bestaande uit matig fijn en matig grof zand komen voor in
enkele langgerekte ruggen. Gezien de aard van het materiaal is een deel van het
bovenliggende zandverspoeld. Hetindeondergrondaanwezigezandbestaatuitgestuwd
preglaciaalzandaldannietmeteensolifluctiedek. Dediktevandebovengrond bedraagt
60-100 cm. De zandgrofheid van de bovengrond varieert van 170-240 (lm en het
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leemgehalte van8-14%.Hetorganische stofgehalte bedraagt 1-2%. De zandgrofheid
van de ondergrond varieert van 220-500 um. Het leemgehalte bedraagt 6-15%.Het
grondwater bevindt zich op enige meters beneden maaiveld. De bewortelingsdiepte
varieert van 60-120cm.
Toevoeging
s... stuifzanddek dunner dan 40cm
Binneneendeelvandehaarpodzolgrondenkomteen stuifzanddekje voordunnerdan
40 cm. Indit dunne stuifzanddek heeft zicheenmicropodzolprofiel ontwikkeld.Op
plaatsen metondiepegrondbewerking isdit vaak moeilijk meer waartenemen.Met
een toevoeging is dit opdekaart aangegeven.

4.2.2 Vochtleverend vermogen
Binnendebodemeenhedenwordthetvochtleverendvermogenvastgesteldaandehand
van het humusgehalte van de bovengrond of van de dikte van het stuifzanddek, de
bewortelbare diepte endeGLG van degrondwatertrap (zie 3.2).
Gronden met een zeer gering vochtleverend vermogen, dus met minder dan 50mm
vocht zijn uitgestoven laagten met de code Z63 en grondwatertrap VÜId.
Gronden meteenvrijgeringvochtleverend vermogen,dusmetgradatie4en50-100
mm vocht zijn Hd73 enZb63 met grondwatertrap VUId.
Grondenmeteenmatigvochtleverend vermogen,dusmetgradatie3 en 100-150mm
vocht zijn Hd73 met indeondergrond dunne leembanden; aZ51p;bZ51p enbZ62p.

4.2.3 Vegetatietypen (Kaart 4)
Inhetcompartiment 'sGrevenhoutkomen onderstaande vegetatietypen voor.Deverbreiding ervan is weergegeven op een vegetatiekaart (kaart 2).
Vegetatietype Hl

Gezelschap vanbronsmos(Pleuroziumschreberi), klauwtjesmos
(Hypnum cupressiforme) en gewoon gaffeltandmos (Dicranum
scoparium).

Vegetatietype Hl komt voor in een klein deel in het noorden. De vegetatie bestaat
voornamenlijk uit rode bosbes en struikhei.
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Vegetatietype H2

Gezelschap van bronsmos (Pleuroziumschreberi) en groot
laddermos (Pseudoscleropodium purum)

Vegetatietype H2 komt voor in het gehele zuid-westelijke gedeelte en een kleine
oppervlakte in het noordelijke deel. De vegetatie bestaat hoofdzakelijk uit rode en
blauwebosbes.Verderzijnhierin aangetroffen: bochtigesmele,plekjes metstruikhei,
klauwtjesmos, bronsmos. Opslag van ruwe berk, enkele exemplaren Jeneverbes,
natuurlijke verjonging van douglasspar en grove den en zomereik komen binnen dit
type eveneens voor.
Vegetatietype Rl.1 Gezelschapvanbronsmos(Pleuroziumschreberi), bochtigesmele
(Deschampsiaflexuosa)en struisgrassen (Agrostis spec, div.)
De vegetatie bestaat vooral uit blauwe bosbes met daarbij bochtige smele en enkele
stekelvarens. Bronsmos,klauwtjesmos en gewoon haarmos komen eveneens voor.
Vegetatietype R1.2 Gezelschap van bronsmos (Pleurozium schreberi) en wilde
lijsterbes (Sorbus aucuparia)
Vegetatietype R1.2komt voor in het noordoostelijke deel van het gebied. Het wordt
gekenmerktdoorhetveelvuldigvoorkomenvaneikestruiken.Daarbijkomennogvoor
rode en blauwe bosbes, gewoon haarmos, klauwtjesmos en bronsmos en sporadisch
plekjes met bochtige smele. Voornamenlijk langs de paden komt struikhei voor.
Vegetatietype R2

Gezelschap van braam (Rubusfruticosus), brede en smalle
stekelvaren(Dryopteris dilatata en D. carthusiana)engroot
laddermos (Pseudoscleropodiumpurum)

Vegetatietype R2isaangetroffen inhetnoordelijke deelenomvateen geringe oppervlakte waarin vrij veel exemplaren stekelvaren samen met blauwe en rode bosbes
voorkomen.
Toevoeging
s... vrij dichte struiklaag
Binnen het vegetatietype Rl.l komen vrij veelstruiken voorvan zomereik. Meteen
toevoeging is de verbreiding hiervan op de kaart aangegeven.

4.2.4 Voedingstoestand
Op basis van de bodemeenheid (zie 4.1.1) en vegetatietype (zie 4.1.2) is de
voedingstoestand afgeleid volgenstabel14uitVanSoesbergenetal.1986(zieook3.4).
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Tabel5 Voedingstoestandals afhankelijke van bodemeenheiden vegetatietype
incompartiment'sGrevenhout
Codebodemeenheid

Code vegetatietype

Code voedingstoestand

Hd73,Zb63,Z63,
aZ51p, bZ51p,bZ62p

Hl, H2

2.5

Hd73,Zb63,Z63,
aZ51p, bZ51p,bZ62p

Rl.l, R1.2,R2

2.4

4.3 Begrazingscompartiment Deelerwoud
4.3.1 Bodemgesteldheid (Kaart 5)
De verbreiding van degronden is weergegeven op een bodem-en grondwatertrappenkaart 1 : 10000 (kaart 1).
Bodemeenheid: Y53
Grondwatertrap: Vind

Holtpodzolgronden in matig fijn [5] zwak lemig [3] zand
Gemiddeld hoogste grondwaterdstand >140 cm -mv.
Gemiddeld laagste grondwaterstand >180 cm - mv.

Holtpodzolgronden in zwak lemig matig fijn zand komen voor in het zuidwestelijke
deel vanhetgebied ineenhogedekzandkop.Dezandgrofheid vanhetdekzand bedraagt
160|Jmmeteen leemgehalte van 14%.In deondergrond bedraagt hetleemgehalte ca.
11%.Grondwaterbevindtzichopgrotedieptebeneden maaiveld.Debewortelbarediepte
bedraagt ca. 60 cm.
Bodemeenheid: Y64
Grondwatertrap: VlUd

Holtpodzolgrond in matig fijn en matig grof [6] zwak en
sterk lemig [4] zand
Gemiddeld hoogste grondwaterstand >40 cm - mv.
Gemiddeld laagste grondwaterstand >180 cm - mv.

Holtpodzolgronden in matig fijn en matig grof zwak en sterk lemig zand komen voor
inhetzuidelijke deelvanhetgebiedingestuwdpreglacialeafzettingen. De bovengrond
bestaat al dan niet uit een solifluctiedek met een leemgehalte van 17-20% en een
zandgrofheid variërend van 160-250 um. Het humusgehalte bedraagt 2-4%.
De ondergrond bestaat uit gestuwd preglaciaal zand waarin de zandgrofheid varieert
van 160-600 \\m met een leemgehalte van 11-25% afnemend tot 6% in de diepere
ondergrond. Op veel plaatsen komt in de ondergrond grind voor. Een geringe oppervlakte heeft een dun stuifzanddekje. Het grondwater bevindt zich op grote diepte
beneden maaiveld. De bewortelingsdiepte bedraagt 70-180 cm.
Bodemeenheid: Hd52
Grondwatertrap: VITJd

Haarpodzolgronden inmatigfijn [5]leemarmenzwaklemig
[2] zand
Gemiddeld hoogste grondwaterstand >140 cm - mv.
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Gemiddeld laagste grondwaterstand >180 cm - mv.
Haarpodzolgronden in leemarm en zwak lemig, matig fijn zand komen voor in het
noordelijke deel van het gebied, al dan niet bedekt met stuifzand en in het zuidelijke
deel in enkele kleine dekzandruggen. De bovengrond bestaat uit dekzand met een
zandgrofheid van 155-180 (im en een leemgehalte variërend van 8-18%. Het humusgehaltevan de bovengrond (excl.stuifzanddek) bedraagt3-7%. Op veelplaatsen komt
een dun stuifzanddekje voor dunner dan 40cm met een zandgrofheid van 155 um en
eenleemgehalte van 6-8%.Indit stuifzanddek komtplaatselijk een micropodzolprofiel
voor.Deondergrond bestaatgrotendeels uit solifluctiemateriaal. Debegindiepte varieert
van 65-140 cm. Het zand heeft een zandgrofheid van 165-280 urn en een leemgehalte
variërend van 6-35 %. Er komt vrijwel overal grind in voor. Bij één boring komt een
leemlaag voormet eendikte van 40cm beginnend op 100cm -mv. Plaatselijk bestaat
de ondergrond uit dekzand met een zandgrofheid van 155-190 um eneen leemgehalte
van 6-8%. Het grondwater bevindt zich op grote diepte beneden maaiveld. De
bewortelbare diepte varieert afhankelijk van de profielopbouw van 60-150 cm.
Bodemeenheid: Hd64
Grondwatertrap: VEId

Haarpodzolgronden in matig fijn en matig grof [6] zwak
en sterk lemig [4] zand
Gemiddeld hoogste grondwaterstand >140 cm - mv.
Gemiddeld laagste grondwaterstand >180 cm - mv.

Haarpodzolgronden in matigfijnen matig grof, zwak ensterk lemig zand komen voor
in het zuidelijke deel van het compartiment. Deze haarpodzolgronden hebben zich
ontwikkeld in een solifluctiedek. De ondergrond bestaat uit gestuwd preglaciaal zand.
In de bovengrond varieert de zandgrofheid van 165-300 urn en het leemgehalte van
15-25%.Erkomt veel grind in voor. Deeerste 30cmbestaat uit een dun stuifzanddek,
waarin zich een micropodzol heeft ontwikkeld. Het humusgehalte bedraagt 1-4%. In
deondergrond varieertdezandgrofheid van200-250urnenhetleemgehalte van 6-12%.
Er komt veel grind in voor. Het grondwater bevindt zich op grote diepte beneden
maaiveld. De bewortelbare diepte bedraagt 80-120 cm.
Bodemeenheid: Z51
Grondwatertrap: VlIId

Vaaggronden in matig fijn [5] leemarm [1] zand
Gemiddeld hoogste grondwaterstand >140 cm - mv.
Gemiddeld laagste grondwaterstand >180 cm - mv.

Vaaggronden in leemarm, matig fijn zand komen voorin een uitgestoven laagte in het
middengedeelte van hetcompartiment. Hetoorspronkelijke profiel isverdwenen. In de
bovengrond komt een micropodzolprofiel voor. De zandgrofheid is ca. 170 urn en het
leemgehalte bedraagt ca. 8%. In de ondergrond komt gestuwd preglaciaal zand voor
meteenzandgrofheid van230-280(lmeneenleemgehaltevan7-16%.Grondwater komt
niet binnen 200 cm - mv. voor. De bewortelbare diepte bedraagt 100 cm.
Bodemeenheid: bZ51z Vaaggronden in zeer en matig humusarm [b]
matig fijn [5] leemarm [1] zand op zand zonder
podzolprofiel
Grondwatertrap: VlIId Gemiddeld hoogste grondwatertrap >140 cm - mv.
Gemiddeld laagste grondwatertrap >180 cm - mv.
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Vaaggronden in leemarm matigfijnzand, opgestoven, op zand zonder podzolprofiel
komen voor in eengeringe opppervlakte aansluitend aan deuitgestoven laagte inhet
middengedeeltevanhetcompartiment.Debovengrondbestaatuitstuifzandvanca.100
cmdik.Dezandgrofheid bedraagtca.155 pmenhetleemgehaltebedraagtca.8%.Het
humusgehaltevarieertvan0,5-1,5%,waardoorhetstuifzandwordtingedeeldindeklasse
b-stuifzand. Deondergrondbestaatuitgestuwdpreglaciaalzandmeteen zandgrofheid
van155-175urneneenleemgehaltevan12-16%.Hetgrondwaterkomtopgrotediepte
in de ondergrond voor. De bewoitelbarediepte bedraagt ca. 120cm.
Bodemeenheid: bZ51p Vaaggrondeninzeerenmatighumusarm [b]matigfijn[5]
leemarm [1] zand opzand met podzolprofiel
Grondwatertrap: sVId Gemiddeld hoogste grondwatertrap tussen 40 en 80
cm -mv.
Gemiddeld laagste grondwatertrap >180 cm - mv.
Grondwatertrap: VlUd Gemiddeld hoogste grondwatertrap >140 cm - mv.
Gemiddeld laagste grondwatertrap >180cm - mv.
Vaaggrondeninzeerenmatighumusarm,matigfijnleemarmzand,overstoven,opzand
met podzolprofiel komen voor in het noordelijke deel van het compartiment. De
bovengrondbestaatuitb-stuifzand meteengemiddeldediktevan85cm,variërendvan
60-140 cm. Er heeft zich een micropodzolprofiel ontwikkeld in de bovengrond. De
zandgrofheid bedraagtca.155umenhetleemgehaltebedraagtca 6%.Hethumusgehalte
vanhetstuifzanddek varieertvan0,1-1%.Lideeerste10cmbedraagthethumusgehalte
2à3%.Deondergrondbestaatoverwegenduitdekzandmeteenzandgrofheid van165175\xmeneenleemgehalte van7-16%.Degemiddeldhoogstegrondwaterstandkomt
ineen klein gedeelte voortussen 40en 80cm -mv, alsgevolg van een stagnerende
ondergrond:GtsVId.InhetoverigedeelmetgrondwatertrapVEIdkomthetgrondwater
opgrote diepte beneden maaiveld voor. De bewortelbare diepte varieert van 80-160
cm.
Toevoegingen
s... Stuifzanddek dunner dan 40cm
Binnen de holtpodzolgronden en de haarpodzolgronden komt gedeeltelijk een stuifzanddek voor,dunner dan40cm.Meteentoevoeging is dit opdekaart aangegeven.
...g Grof zand of grind in de ondergrond (gestuwd preglaciaal zand)
Opveelplaatsenkomtindeondergrond vanhetgestuwdpreglaciale zand grind voor.
Binnen het dekzand enhet stuifzand isgeen grind aangetroffen. Meteen toevoeging
is dit op de kaart aangegeven.

4.3.2 Vochtleverend vermogen
Binnendebodemeenheden wordthetvochtleverendvermogenvastgesteldaandehand
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van het humusgehalte van de bovengrond of van de dikte van het stuifzanddek, de
bewortelbare diepte en de GLG van de grondwatertrap (zie 3.2).
Gronden met een vrij gering vochtleverend vermogen, dus met gradatie 4 en 50-100
mm vocht zijn: Y53, Hd52, Hd64, Z51, bZ51z,met grondwatertrap VlUd.
Gronden met een matig vochtleverend vermogen,dus metgradatie 3en 100-150 mm
vochtzijn:eendeelvanY64metgrondwatertrapVind;Hd64,metgrondwatertrapVind
en bZ51p, met de grondwatertrappen VId enVlUd.
Gronden meteen vrij groot vochtleverend vermogen, dusmet gradatie 2 en 150-200
mm vocht zijn: een deel van Y64 met grondwatertrap VlUd.

4.3.3 Vegetatietypen (Kaart 6)
InhetcompartimentDeelerwoudkomenonderstaandevegetatietypenvoor.Deverbreidingervanisweergegevenopdevegetatiekaartschaal1:10000(kaart6).Eengeringe
oppervlakte met nog levend stuifzand heeft geen vegetatie: type 0.
Vegetatietype Hl Gezelschap van bronsmos(Pleurozium schreberi), klauwtjesmos
(Hypnum cupressiforme) en gewoon gaffeltandmos (Dicranum
scoparium)
Vegetatietype Hl komt voorin het noordelijke deel. Deoppervlakte ervan isgering.
Devegetatiebestaatuitvrijveelstruikheimetdaarbijnogblauwebosbes,watbochtige
smele en oprecent vastgelegd stuifzand algen, heidespurrie en kraakloof.
Hier en daar komt opslag voor van zomereik.
Vegetatietype H2 Gezelschap van bronsmos (Pleurozium schreberi) en groot
laddermos (Pseudoscleropodium purum)
Vegetatietype H2komt eveneens voor inhetnoordoostelijke deel vanhet gebied.De
vegetatiebestaatuitbochtigesmelemeteenbedekkingminderdan50%,blauwebosbes,
liggend walstro, struikhei, buntgras en schapezuring.
Vegetatietype RU Gezelschapvanbronsmos(Pleuroziumschreberi),bochtigesmele
(Deschampsiaflexuosa)enstruisgrassen (Agrostis spec, div.)
Vegetatietype Rl.l komt voor in het westelijke en in het oostelijke deel van het
compartiment.Devegetatiebestaatuitbochtigesmelemetblauwebosbes,watschapezuring, liggend walstro, zandzegge en hengel. Verder zijn nog aangetroffen enkele
exemplaren stekelvaren, braamen struikhei.In dekruidlaag en somsinde struiklaag
komenenkeleexemplarenvoorvanzomereik,wildelijsterbesenAmerikaansevogelkers.
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Vegetatietype RI.2 Gezelschap van bronsmos (Pleuroziumschreberi) en wilde
lijsterbes (Sorbus aucuparia).
VegetatietypeR1.2komtvoorinhetgrootstedeelvanhetcompartiment.Devegetatie
bestaatuitbochtigesmelemetvrijveelblauwebosbes.Verspreidkomtdaarinliggend
walstro voor. Brede en smalle stekelvaren komen in geringe mate voor. Verder zijn
veelvuldig aangetroffen: wilde lijsterbes, opslag ruwe berk en enkele exemplaren
zomereik, Amerikaanse vogelkers en natuurlijke verjonging van grove den.
Vegetatietype R2

Gezelschap van braam (Rubusfruticosus), brede en smalle
stekelvaren(Dryopterisdilatata en D. carthusiana)en groot
laddermos (Pseudoscleropodiumpurum)

Vegetatietype R2komt verspreid doorhet gebied overkleineoppervlakten voor.De
vegetatieonderscheidzichvanhetvorigetypedoorhetregelmatigvoorkomenvanbrede
en smalle stekelvaren en soms braam. Verder komen nog voor:pilzegge, struikhei,
pijpestrootje, pitrus,haakmos, gladde witbol en schapezuring.
Toevoeging
s... vrij dichte struiklaag
Binnenhet vegetatietypeR1.2komen vrij veelstruiken voorvanwilde lijsterbes, en
Amerikaanse vogelkers. Met een toevoeging is de verbreiding ervan op de kaart
aangegeven.

4.3.4 Voedingstoestand
Op basis van bodemeenheid (zie 4.1.1) en vegetatietype (zie 4.1.2) is de voedingstoestand afgeleid volgens tabel 14uit Van Soesbergen et al. 1986.(zie ook 3.4)
Tabel6 Voedingstoestandals afhankelijke vanbodemeenheiden vegetatietype
incompartimentDeelerwoud
Code bodemeenheid

Code vegetatietype

Code voedingstoestand

Y53, Y64

R U ; R U ; R2

23

Hd52. Hd64.Z51,
bZ51z, bZ51p

H1;H2

IS

Hd52, Hd64,Z51,
bZ51z, bZ51p

R U ; R U ; R2

IA
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4.4. Humusprofieltypen en hun verbreiding
Binnen de compartimenten behoren de humusprofielen tot de hemimors, mormoders,
leptomoders,xeromodersendemullmoders.Kriteriahiervoorzijndeaanwezigheid van
de verschillende horizonten en de aard en dikte ervan (naar Klinka et al. 1981).
Hemimor
Kenmerkend voor de hemimor is de aanwezigheid van een OFq-horizont en het ontbreken of minimaal voorkomen van een OH-horizont en Ah-horizont. Van de aangetroffen humusprofielen behoort de hemimor tot de armste categorie en deze komt in
ditgebiedvoor opeenuitgestoven laagtebestaandeuitmineralogischvrijarme zanden,
zonder een podzolprofiel. Bodemfauna ontbreekt, waardoor er zich geen Ah-horizont
kon vormen.
Verbreiding:
- Kootwijkerveen: Z51 - vaaggronden;
- 's Grevenhout: niet aangetroffen;
- Deelerwoud: niet aangetroffen.
Mormoder
Kenmerkend voor de mormoder is de aanwezigheid van een Faq-horizont. L-, Fa- en
H-horizont zijn eveneens aanwezig. De totale dikte van het ecto-organische deel is
zelden meerdan 10cm.Demormoders zijnaangetroffen opdearme stuifzandgronden,
deels op uitgestoven laagten, deels op opgestoven en overstoven gronden, evenals op
de in 's Grevenhout voorkomende vrij arme haarpodzolgronden in solifluctiedekken.
Het voorkomen van zowel bodemfauna als schimmels is op visuele waarnemingen
gebaseerd en nog erg fragmentarisch.
Verbreiding:
- Kootwijkerveen: bZ41p, Z51,Z61,bZ41;
- 's Grevenhout: Hd73;
- Deelerwoud: niet aangetroffen.

Leptomoder
De leptomoder kenmerkt zich door de aanwezigheid van een L-, Fa- en H-horizont.
Een Ah-horizontkanaanwezig zijn. Deendo-organischehorizont isdunnerdan detotale
ecto-organischehorizont.Indecompartimenten komendeleptomodersvooropgronden
waarin nog niet voldoende bodemvorming heeft plaatsgehad of waar de AH-horizont
ontbreekt als gevolg van bv. plaggen.
Verbreiding:
- Kootwijkerveen: bZ41p, Z51,bZ41z, Hd62, Hd51,cZ41v, bZ41;
- 's Grevenhout: Hd73, bZ62p, Zb63, bZ51p;
- Deelerwoud: bZ51p, Hd52,Z51.
Xeromoder
De xeromoder is opgebouwd uit een L- en een Fa-horizont, waarbij de L-horiziont
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minderdan80%vandediktevanhetecto-organischedeelinneemt.EenFaq-horizont
kan aanwezig zijn. DeH-horizont ontbreekt of is zeerdun.
Verbreiding:
- Kootwijkerveen: cZ41v, bZ41p,Z51,Z61, bZ41;
- 's Grevenhout: Hd73,Zb63,Z63;
- Deelerwoud: Hd52,Y53.
Mullmoder
Demullmoderis opgebouwd uit eenH-horizont dikkerdan 1cmeneenAh-horizont
dikker dan 2 cm. L- en Fa-horizont mogen aanwezig zijn. De dikte van het endoorganische deel is groter dan die van de F- en H-horizont samen. Bodemfauna is
aanwezig en de Hd-horizont bevat veeldroppings.
Verbreiding:
- Kootwijkerveen: Y34,Hd32,Hd62;
- 's Grevenhout: niet aangetroffen;
- Deelerwoud: Y64, Y53, Hd52.
Bijzonderheden: In hethumusprofiel van Hd52ontbreektdeH-horizont. Mogelijk is
dit een gevolg van degradatie van een in oorsprong volledig humusprofiel onder
voormalig bos.Nu bestaatdit gedeelte uit vergrasteheide.
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AANHANGSEL WOORDENLIJST

Rapport enkaarten bevatten termen diewellicht enige toelichting behoeven.Indeze
lijst, dieeen alfabetische volgorde heeft, vindt u de gebruikte termen verklaard of
gedefinieerd (zieDeBakker en Schelling 1989).
afwatering:Afvoervanwaterdooreenstelselvanopenwaterlopennaareenlozingspunt
van het afwateringsgebied.
A-Horizont (minerale eerdlaag ofendo-organische deel), onderverdeeld in:
A-horizontHorizont ontstaanaanofnabijhetbodemoppervlak dooraccumulatievan
organische-stof, anders dan door inspoeling van organische stof in oplossing of
suspensie.Hetbetreft voornamelijk organischestof ontstaandoorafbraak vanwortels
enorganischestof,afkomstig vandelitter,welkedoorhomogenisatieinhetminerale
deel van het bodemprofiel terecht is gekomen. Verder onderscheid in organische
horizonten isgebaseerd opdemate waarin organische stof is geaccumuleerd.
Ah-horizontA-horizontmeteenrelatiefsterkeaccumulatie,blijkenduitdedonkerekleur
ten opzichtevandedieperehorizontenendeduidelijke aanwezigheid vanorganische
stof.VaakisdeAh-horizontoptedelenineentweetalhorizonten,duidelijkverschillend
inkleurenorganische-stofgehalte, waarbijdeaanduidingAhl enAh2wordtgebruikt.
Ae-horizontA-horizontmetgeringeaccumulatievanorganischestofeneenblekekleur,
bepaalddoordekleurvandemineraledelen(meestalzand),alsgevolgvanuitspoeling
van ijzer (zoals inpodzolen).
Zie ook:dikke,matig dikke endunne Al-horizont.
AB-horizont: geleidelijke overgangvaneenA-naar eenB-horizont
AC-horizont: geleidelijke overgang vaneenA-naar een C-horizont
AE-horizont: geleidelijke overgang vaneenA-naar eenE-horizont
BC-horizont: geleidelijke overgangvaneenB-naar eenC-horizont
bewortelbare diepte: Bodemkundige maat voor de diepte waarop deplantewortels
kunnen doordringen indegrond. Limiterend zijn: depH, aëratie endeindringingsweerstand (VanSoesbergen etal.1986).
Bh-horizont:Bovenstedeelvaneen B-horizont,datzeersterkmethumus verrijktis
Bhs-horizont:Inspoelingshorizont;eenhorizontwaaraandoorinspoelinguiteenhoger
liggende horizont stoffen (humus, humus + sesquioxyden, lutum of lutum +
sesquioxyden) zijn toegevoegd
bodemprofiel (kortweg profiel): Verticale doorsnede vandebodem, diedeopeenvolgingvandehorizontenlaatzien;indepraktijk vanDLO-StaringCentrummeestal
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tot 120, 150 en in boswachterijen tot 180 cm beneden maaiveld
bodemvorming:Verandering van moedermateriaal onderinvloed vanuitwendige factoren, waarbij horizonten ontstaan
bovengrond: Bovenste horizont van het bodemprofiel, die meestal een relatief hoog
gehalte aan organische stof bevat. Komt bodemkundig in het algemeen overeen met
de Ah-horizont, landbouwkundig met de bouwvoor.
briklaag: textuur-B die:
- ten minste 15 cm dik is;
- in het zwaarste gedeelte (de Bt) ten minste 19% lutum bevat)
- inspoelingshuidjes van lutum (en ijzer) op sommige wanden van de structuurelementen en van de poriën heeft
C-horizont: Minerale of moerige horizont die weinig of niet is veranderd door
bodemvorming. Doorgaans zijn de bovenliggende horizonten uit soortgelijk materiaal
ontstaan.
Cg-horizont: Minerale horizont met roestvlekken.
Cgi-horizont: Minerale horizont met roestvlekken en met rijpingsklassen 1, 2 en 3.
Cgr-horizont: Geleidelijke overgang van een Cg- naar een Cr-horizont.
Cr-horizont: Gereduceerd materiaal.
2C-horizont: Minerale of moerige horizont die weinig of niet veranderd is door
bcdemvormingenwaarbij debovenliggendehorizontenuitandermateriaalzijn ontstaan.
duidelijke humuspodzol-B-horizont:Duidelijke podzol-B-horizont,waarin beneden
20 cm diepte een Bh-horizont voorkomt, of waarvan de bovenste 5-10 cm (of meer)
amorfe humus bevat, die als disperse humus is verplaatst.
duidelijke podzol B-horizont: Horizont met een podzol-Bdiekrachtig ontwikkeld is,
d.w.z. dat:
- een bijna zwarte laag voorkomt van ten minste 3 cm dikte (Bh), of:
- de Bh voldoende kleurcontrast heeft met de C-horizont. Naarmate de Bh-horizont
dikker is, mag het kleurcontrast minder zijn, of:
- een duidelijk te herkennen B-horizont tot dieper dan 120 cm - mv. doorgaat, of:
- een vergraven grond brokken B-materiaal bevat, waarvan dekleur goed contrasteert
met die van de C-horizont.
E-horizont: Uitspoelingshorizont; minerale horizont die lichter van kleur en meestal
ook lager in lutum- of humusgehalte is dan de boven- en/of onderliggende horizont.
Verarmd door verticale (soms laterale) uitspoeling (62).
GHG (gemiddeld hoogstewintergrondwaterstand):HetgemiddeldevandeHG3over
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ongeveerachtjaar.Komt overeenmetdewaardevoordegrondwaterstand, afgelezen
bij de top van de gemiddelde grondwaterstandscurve.
GLG(gemiddeldlaagstezomergrondwaterstand):HetgemiddeldevandeLG3over
ongeveer achtjaar.Komt overeen metdewaardevoordegrondwaterstand, afgelezen
bij het dal van de gemiddelde grondwaterstandscurve.
grind, grindfractie: Minerale delen groter dan 2 mm.
grondwater: Waterdat zich beneden degrondwaterspiegel bevindt en alleholtenen
poriën in de grond vult.
grondwaterstand (= freatisch niveau): Diepte waarop zich de grondwaterspiegel
bevindt,uitgedruktinmofcmbenedenmaaiveld(ofeenandervergelijkingsvlak, bijv.
NAP).
grondwaterstandsverloop: Verandering van de grondwaterstand in de tijd.
grondwatertrap (Gt):Klasse gedefinieerd dooreen zekerGHG-en/of GLG-traject.
horizont: Laag in degrond metkenmerken eneigenschappen die verschillen vande
erboven en/of eronder liggende lagen; inhet algemeen ligteenhorizont min ofmeer
evenwijdig aan het maaiveld.
humus,-gehalte, -klasse:Kortheidshalve krijgt het woord humusvaak devoorkeur,
terwijl organischestof(eenruimerbegrip)wordtbedoeld.Zieook:organischestofen
organische stofklasse.
hydromorfekenmerken:(1)Voordepodzolgronden:(a)eenmoerigebovengrond of:
(b)eenmoerigetussenlaagen/of:(c)geenijzerhuidjes opdezandkorrels onmiddellijk
onderdeB2.(2).Voordeeerdgrondenendevaaggronden:(a)eenCn-horizontbinnen
80cmdieptebeginnenden/of:(b)eenniet-gerijpte ondergronden/of:(c)eenmoerige
bovengrond en/of:(d)eenmoerigelaagbinnen 80cmdieptebeginnend;(e)bijzandgronden meteen Ahdunnerdan50cm:geenijzerhuidjes opdezandkorrels onderde
A-horizont;(f)bijkleigrondenmeteenAhdunnerdan50cm:roest-ofreductievlekken
beginnend binnen 50 cm diepte.
kalkarm, -loos, -rijk: Bij het veldbodemkundig onderzoek wordt het koolzure
kalkgehaltevangrondgeschataandematevanopbruisenmetverdundzoutzuur(10%
HCl). Er zijn drie kalkklassen:
1 kalkloosmateriaal;geenopbruising;overeenkomendmetminderdanca.0,5%CaC03,
analytisch bepaald, d.w.z. de geanalyseerde hoeveelheid C0 2 , omgerekend in
procenten CaC0 3 (op degrond);
2 kalkarm materiaal: hoorbare opbruising; overeenkomend metca.0,5-12% CaC03;
3 kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising; overeenkomend met meer dan ca. 12%
CaC03.
kalkverloop: Het verloop van het kalkgehalte in het bodemprofiel.
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Kalkverloop

Fig. 3 Schematische voorstellingvandekalkverlopeninverbandmethetverloopvanhetkoolzure
kalkgehalte

klei: Mineraal materiaal dat ten minste 8%lutum bevat. Zie ook: textuurklasse.
kleigronden:Minerale gronden (zonder moerigebovengrond of moerige tussenlaag)
waarvanhetmineraledeeltussen0en80cmdieptevoormeerdandehelft vandedikte
uitkleibestaat.IndieneendikkeAl voorkomt,moetdezegemiddeldzwaarderzijndan
detextuurklasse zand.
leem:(1)Mineraalmateriaaldattenminste50%leemfractiebevat;(2)Kortweggebruikt
voor leemfractie.
Leemfractie:Mineraledelenkleinerdan50um.Wordtindepraktijkvrijweluitsluitend
gebezigd bij lutumarm materiaal. Zie ook:textuurklasse.
lutum: Kortweg gebruikt voor lutumfractie.
lutumfractie: Minerale delen kleiner dan 2 urn. Zie ook: textuurklasse.
mineraal:Grondmeteenorganische-stofgehalte vanminderdan 15%(bij0%lutum).
Zie: organische-stofklasse.
mineraledelen:Het bij 105°Cgedroogde,overde2mmzeef gezeefde deelvaneen
monster na aftrek van de organische stof ende koolzure kalk. Dezeterm is eigenlijk
minderjuist, want dekoolzure kalk,hoewelvaak van organische oorsprong, behoort
tot het minerale deel van het monster.
minerale eerdlaag: (1) Ah-horizont van ten minste 15 cm dikte, die uit mineraal
materiaal bestaat dat (a) humusrijk is of (b) matig humusarm of humeus, maar dan
tevensaanbepaaldekleureisenvoldoet;(2)DikkeAh-horizontvanmineraalmateriaal.
Voor "humusrijk", "matig humusarm" en "humeus" zie: organische stofklasse.
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mineralegronden:Grondendietussen0en80cmdieptevoormeerdandehelft van
de dikteuitmineraal materiaal bestaan.
moerigmateriaal:Grond meteenorganische stofgehalte vanmeerdan 15%(bij 0%
lutum)tot30%(bij70%lutum).Zie: organische-stofklasse.
M50(eigenlijkM50-2000):Mediaanvandezandfractie.Hetgetaldatdiekorrelgrootte
aangeeft waarbovenenwaarbenedendehelft vandemassavandezandfractie ligt.Zie
ook: textuurklasse.
O-Horizont (strooisellaag ofecto-organische deel) onderverdeeldin:
OL(litter):litterhorizontEenhorizontdiebestaatuitrelatief verse,dodeplantedelen.
Deze horizont kanverkleurd zijn, maar bevat geen ofvrijwel geen uitwerpselenvan
bodemfaunaengeenwortels,enisnietofslechtsinlichtemategefragmenteerd. Verder
onderscheid, indien mogelijk, tussen:
- OLo(original): L-horizont,waarbijdeplantedelennogeenlossestapelingvertonen
en niet ofnauwelijks verkleurd zijn.
- OLv(variative): L-horizont,waarbijdeplantendeleenigszinsgefragmenteerd zijn
en sterk verkleurd.
OF(fermented):fermentatiehorizont
Eenhorizontbestaandeuitmeerofminderafgebroken litter,waarbijechtermacroscopischherkenbarerestenvanplantenweefsels domineren.Fijnverdeeldeorganischestof,
bestaandeuitbodemfauna-excrementen,isvrijwelaltijdaanwezig,maarisquahoeveelheid ondergeschikt aande macroscopisch herkenbare resten. Dehorizont is veelal
doorworteldenbevateventueelschimmels.Verderonderscheid,indienmogelijk,tussen:
- OFq-horizont
EenF-horizont,waarinweinigofgeenexcrementenvoorkomen,maardiegekenmerkt
wordtdooreensterkgelaagde,compactestructuurenhetvoorkomenvangrotehoeveelheden schimmels.
- OFa (animal)-horizont
EenF-horizont,waarindeafbraak vooraldoorbodemfauna wordtveroorzaakt, blijkenduithetvoorkomen vanveelbodemfauna excrementen eneenlosse structuur.
Schimmels zijn geheel afwezig ofschaars.
- OFaq-horizont
EenF-horizont,intermediairtussenFaenFq,blijkend uithetvoorkomenvanzowel
excrementenalsschimmels.Veelalneemtdehoeveelheiduitwerpselenmetdediepte
toe.
OH(humus) = humushorizont
Een horizont diedominant bestaatuitfijnverdeelde organische stof. Macroscopisch
herkenbare plantedelen kunnen aanwezig zijn, maar komen voor in ondergeschikte
hoeveelheden, en de horizont kan minerale delen bevatten (echter minder dan70
gewichts %). Verder onderscheid, indien mogelijk, tussen:
- OHr (residues)-horizont
H-horizont, waarin macroscopisch herkenbare resten vanwortels, hout en schors
duidelijk voorkomen.Veelaleengele,bruineofrodekleur.Relatief lossestructuur
en niet sterk versmerend.
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- OHd (decomposed)-horizont
H-horizont, waarin macroscopisch herkenbare resten vrijwel of geheel ontbreken.
Veelaldonkergrijsbruintotzwartgekleurdenmeteenmassievestructuur.Dezehorizont is, indien vochtig, veelal sterk versmerend.
00 (organic) =organische, niet-terrestrische horizont.
Een horizont, die bestaat uit organisch materiaal,geaccumuleerd als gevolg van een,
door zeer slechte drainage veroorzaakte, geremde afbraak van litter.
Ondergrond: Horizont(en) onder de bovengrond.
Organische stof: Alhet levende en dode materiaal in de grond dat van organische
herkomstis.Hoofdzakelijk vanplantaardigeoorsprongenvariërendvanlevendmateriaal
(wortels)totplanteresten in allerleistadiavanafbraak en omzetting. Het minofmeer
volledig omgezette produkt ishumus.
Organische-stofklasse: Berust opeen indelingnaar de massafracties organische stof
enlutum,beideuitgedrukt inprocentenvandebij 105°Cgedroogdeenoverde2mm
zeef gezeefde grond.Tabel7enfiguur 4gevenweerhoegrondennaarhetorganischestofgehalte worden ingedeeld.
Tabel 7Indelingvanlutumarme grondennaarhet organische-stofgehalte
Organische stof
(%)

Naam

Samenvattende naam

0 - 0,75
0,75- 13
1,5 - 23

uiterst humusarm zand
zeer humusarm zand
matig humusarm zand

humusarm

23 - 5
5 - 8

matig humeus zand
zeer humeus zand

humeus

8

humusrijk zand

humusrijk

- 15

15 - 223
223 - 35
35 -100

venig zand
zandig veen
veen

mineraal

moerig

p-horizont:Doordemensbewerktehorizont,zoalsdebouwvoorofAp(p=ploegen).
Diepbewerktegrondenleverenmeestaleenmengingvanverschillendehorizontenop,
aangeduid bijv. als Ah/B/Cp.
Podzol-B: B-horizont in minerale gronden, waarvan het ingespoelde deel vrijwel
uitsluitend uit amorfe humus, of uit amorfe humus en sesquioxiden bestaat, of uit
sesquioxiden te zamen met niet-amorfe humus.
Podzolgronden: Minerale gronden met een duidelijke podzol-B-horizont en een Ah
dunner dan 50 cm.
Reductie-vlekken:Doordeaanwezigheidvantweewaardigijzerneutraalgrijsgekleurde,
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A
O

A

20

40

60

80

100

% lutumfractie(opdemineraledelen)
%clêy(onorganic-treasoit)

veen

BI

zandigveen

82

kleiigveen

Cl

venig zand

moerig
materiaal

C2 venige klei

D

humusrijk

E

zeer humeus

F

matig humeus

G

matig humusarm

H

zeer humusarm

I

uiterst humusarm

mineraal
materiaal

%silt- -frandfractie+ carbonaten
%silt, sandandcarbonatas

Figuur4 Indelingenbenamingnaarhetgehalteaanorganischestof bij verschillende lutumgehalten

in gereduceerde toestand verkerende vlekken.
Roestvlekken: Doordeaanwezigheid vanbepaaldeijzerverbindingen bruin tot rood
gekleurde vlekken.
Textuur: Korrelgroottesamenstelling van de grondsoorten; zie ook:textuurklasse.
Textuurklasse: Berust op een indeling van grondsoorten naar hun korrelgroottesamenstelling in massaprocenten van de minerale delen. Niet eolische en eolische
afzettingen (zowelzandalszwaardermateriaal)wordennaarhetlutum-ofleemgehalte
ingedeeld, en dezandfractie naar de M50als in de tabellen 8, 9en 10.
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Tabel 8Indeling niet-eolischeafzettingen* naar hetlutumgehalte
Naam

Samenvattende naam

0 - 5
5 - 8

kleiarm zand
kleiig zand

zand

lutumarm

8 - 12

zeer lichte zavel

lichte zavel

lutumrijk

12 - 17^

matig lichte zavel

zavel

174- 25

zware zavel

25 - 35

lichte klei

klei

35 - 50

matig zware klei

zware klei

50 -100

zeer zware klei

Lutum (%)

* Zowel zand als zwaarder materiaal
Tabel 9Indeling eolischeafzettingen* naar hetleemgehalte
Leem (%)

Naam

Samenvattende naam

leemarm zand

zand**

10 - 174
174- 324
324- 50

zwak lemig zand
sterk lemig zand
zeer sterk lemig zand

lemig zand

50 - 85
85 -100

zandige leem
siltige leem

leem

0 - 10

** Tevens minder dan 8% lutum
Tabel 10Indeling vandezandfractie naar de M50
M50 um

Naam

Samenvattende naam

50 - 105
105 - 150
150 - 210

uiterst fijn zand
zeer fijn zand
matig fijn zand

fijn zand

210 - 420
420 -2000

matig grof zand
zeer grof zand

grof zand

Vaaggronden:Mineralegrondenzonderduidelijkepodzol-B-horizont,zonderbriklaag
en zonder minerale eerdlaag.
Veengronden: Gronden die tussen 0 en 80cm -mv. voor meer dan dehelft van de
dikte uit moerig materiaal bestaan.
Waterstand: Zie: grondwaterstand.
Zand: Mineraal materiaal dat minder dan 8% lutumfractie en minder dan 50%
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leemfractie bevat.
Zanddek:Mineralebovengronddieminderdan8%lutum-enminderdan50%leemfractie bevat(ooknaeventueelploegen tot20cm)endiebinnen 40cmdiepteligtop
moerig materiaal, op een podzolgrond of opeen kleilaag die dikker is dan 40cm.
Zandfractie: Minerale delen met een korrelgrootte van 50 tot 2000 \im. Zie ook:
textuurklasse.
Zandgronden:Mineralegronden(zondermoerigebovengrondofmoerigetussenlaag)
waarvanhetmineraledeeltussen0en80cmdieptevoormeerdandehelftvandedikte
uitzandbestaat.IndieneendikkeAl voorkomt,moetdezegemiddelduitzandbestaan.
Zavel:zie:textuurklasse.
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