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Woord vooraf
Inhetkadervanhetonderzoeksprogramma 'Bosreservaten' heeft DLO-StaringCentrum
in opdracht van het Informatie en Kenniscentrum Natuurbeheer (IKC-Natuurbeheer)
teWageningendebodemgesteldheidvanhetbosreservaat 'Beerenplaat' indegemeente
Spijkenisse in kaart gebracht. Het bodemgeografisch onderzoek hiervoor is in maart
1996 uitgevoerd.
Hetproject werduitgevoerd doorP.Mekkink, dieeveneensdeprojectleiding had.De
organisatorische leiding vanhetproject was inhanden van hethoofd van de afdeling
Bodem, Bos, Natuur van DLO-Staring Centrum, drs. R.H. Kemmers.
In de serie 'Bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland' zijn tot nu toe 24
rapportenverschenen(zieaanhangsel2).DeeersteisuitgegevendoordeStichtingvoor
Bodemkartering (Stiboka), de volgende drie in samenwerking met het Bosbureau
Wageningen B.V. Rapport 98.1 is de eerste in de serie die uitgegeven is door DLOStaringCentrum insamenwerking methetBosbureau Wageningen B.V.Rapport 98.6
is het eerste rapport in de serie die is uitgegeven door DLO-Staring Centrum in
onderlinge samenwerking met het Ingenieursbureau Eelerwoude.Rapport 98.9 en de
daarop volgende rapporten in de reeks zijn uitgegeven door DLO-Staring Centrum.

Samenvatting

In het bosreservaat 'Beerenplaat' in de gemeente Spijkenisse is in maart 1996 een
bodemgeografisch onderzoek uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is het in kaart
brengenvandegeologische opbouwendebodemgesteldheid. Deonderzoeksgegevens
zijnenerzijdsindigitalevorm,anderzijdsineenrapportenopkaarten,schaal1 :5000,
aangeleverd. Het bosreservaat 'Beerenplaat' heeft een oppervlakte van 20 ha en ligt
buitendijks langs de Oude Maas ten noorden van het spaarbekken Beerenplaat in de
provincieZuid-Holland.Hetgebiedisineigendomenbeheervanhet Staatsbosbeheer.
Wilg is de belangrijkste boomsoort in het reservaat.
Het bodemgeografisch onderzoek omvat het vaststellen van dikte en opbouw van de
strooisellaag; de opbouw van de bodem tot 2,00 m -mv.; de aard, samenstelling en
eigenschappen van de bodemhorizonten enhet vaststellen van het grondwaterstandsverloop. Bij het onderzoek zijn in de Beerenplaat van 32 steekproefpunten
profielbeschrijvingen gemaakt.
Hetgebiedisontstaanonderinvloedvangetijdenbeweging.Doorerosieensedimentatie
ontstonden langs kreken oeverwallen en werd elders slib opgevangen en vastgelegd
in de daar voorkomende vegetatie. De afzettingen zijn van holocene ouderdom en
worden tot de afzettingen van Tiel/Duinkerke gerekend.
De bodem bestaat uit half gerijpte tot bijna ongerijpte moerige eerdgronden en
kleivaaggronden. Hierinkomenplaseerdgronden, tochteerdgronden, gorsvaaggronden
enslikvaaggrondenvoor.Hethumusprofïelbestaatvrijwelgeheeluiteenendorganische
horizont. De ectorganische horizont bestaat hoofdzakelijk uit een dunne litterlaag. In
het reservaat komen de grondwatertrappen Ia en Ha voor. Op de bodem- en grondwatertrappenkaart (kaart 1)zijndeverbreidingvandebodemeenhedenendegrondwatertrappen weergegeven.

1 Inleiding

Hetdoelvanhetbodemgeografisch onderzoek inhetbosreservaat 'Beerenplaat' inde
gemeente Spijkenisse is:
1 Het in kaart (schaal 1 :5000) brengen van:
- de geologische afzettingen;
- de bodemgesteldheid.
2 Het beschrijven van:
- humusprofielkenmerken
- bodemprofielkenmerken
Het bestuderen en vastleggen van de huidige bodemgeografische situatie maakt deel
uitvanhetstartprogrammainhetbosreservatenonderzoek (BroekmeyerenHilgen,1991;
Broekmeyer, 1995)envormteenbasisomhettoekomstigverloopvanbodemvormende
processen in het basisprogramma te volgen.
Om deuitgangssituatie in het bosreservaat vast te stellen is het van belang inzicht te
hebbeninhetontstaanvanbodemenlandschapalsmedegegevensbeschikbaartehebben
over de aard van de geologische afzettingen, de bodemgesteldheid (bodemprofiel),
inclusief de grondwaterhuishouding, de dikte en opbouw van de strooisellaag
(humusprofiel) en de bewerkingsdiepte.
Bijhetveldbodemkundigonderzoekzijnhiervoorgegevensverzameld.Hiertoeworden
bijdesteekproefpunten deprofielopbouw vandegrondentot2,00m-mv.vastgesteld,
het grondwaterstandsverloop geschat en vaniederehorizont dedikte,deaard van het
materiaal,detextuurenhethumusgehalte gemeten ofgeschat.Bovendienwordenvan
hethumusprofiel dedikteenmatevandecompositievandeverschillende strooisellagen
vastgesteld. Verschillen enovereenkomsten indebodemgesteldheid gaanvaak samen
metvisueelwaarneembareverschillenenovereenkomsteninhetlandschap,omdatbeide
onderinvloedvandezelfde omstandigheden zijn ontstaan.Daardoorishetmogelijk de
verbreiding van de verschillen en overeenkomsten in vlakken op een kaart vast te
leggen.
Methodenenresultatenvanditonderzoekzijnbeschrevenenweergegeveninhetrapport
endeconclusieszijn weergegeven opdebodem-engrondwatertrappenkaart (kaart 1).
Rapport en kaart vormen één geheel en vullen elkaar aan. Het is daarom van belang
rapport en kaart gezamenlijk te raadplegen.
Hetrapportheeft devolgende opzet: Hoofdstuk 2geeft informatie over deligging en
oppervlakte van het onderzochte gebied, de bodemvorming en de waterhuishouding.
Hoofdstuk 3beschrijft demethodevanhetbodemgeografisch onderzoek,hethumusprofielonderzoek, de indeling van de gronden enhet grondwaterstandsverloop. Tenslotte
worden de opzet van de legenda en de verwerking van de profielbeschrijvingen
toegelicht. Hoofdstuk 4 bevat de resultaten van het onderzoek en beschrijft de
geologische opbouw vanhetbosreservaat, debodemgesteldheid enhet humusprofiel.
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In hoofdstuk 5 staan de conclusies van het onderzoek weergegeven op de Bodem- en
grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 5000 (kaart 1).
In aanhangsel 1 worden de termen en begrippen die in hetrapport of op dekaarten zijn
gebruikt nader verklaard of gedefinieerd. Aanhangsel 2 bevat een lijst van tot nu toe
verschenen rapporten in de serie over bosreservaten in Nederland.
De digitale bestanden van het bosreservaat 'Beerenplaat', waarin de gegevens over de
profielopbouw zijn opgeslagen, blijven inbeheer bij DLO-Staring Centrum enbij IBNDLO.
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2 Fysiografie

2.1 Ligging en oppervlakte
Het bosreservaat 'Beerenplaat' ligt als een getijdeafzettingsvlakte buitendijks langs de
OudeMaasindeprovincieZuid-Holland (fig. 1).Deoppervlaktevanhet bosreservaat
bedraagt20ha.Detopografie staatafgebeeld opblad 37GvandeTopografische kaart
van Nederland, schaal 1 : 25 000. Het bos is ontstaan uit een voormalige griend of
ruigte.Rondomhetreservaatkomenrietgorzenvoor.Debegroeiing bestaat hoofdzakelijk
uit wilg met in de korte vegetatie veel brandnetel. Het bosreservaat is karakteristiek
vooreen Schietwilgenbos (VanderWerf, 1991).

Top. kaart, blad 37G
o
l

o,5
l

1 km
l

Fig.l Ligging vanhetbosreservaat 'Beerenplaat'
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2.2 Bodemvorming
De gronden in het bosreservaat 'Beerenplaat' bestaan uitongerijpte of bijna ongerijpte
kalkrijke moerige gronden en zeekleigronden. Het zijn zoete getijdeafzettingen in de
vorm van een aanwas ontstaan door sedimentatie aan de oever van de rivier. Dit
kalkhoudende moedermateriaal, ook wel uitgangsmateriaal genoemd, is het materiaal
waaruit de bodem wordt gevormd. In dit moedermateriaal treden onder invloed van
onder andere de factoren klimaat, water, flora, fauna en de mens, veranderingen op.
Dezebodemvormende factoren brengen bodemvormende processen op gang die op hun
beurt de bodemvorming in gang zetten. Sommige bodemvormende processen zijn
fysisch, andere zijn chemisch van aard. Bodemvormende processen zijn
omzettingsprocessen enverplaatsingsprocessen. Inditgebied isdithoofdzakelijk rijping
en inmindere mate ontkalking enhumusvorming. Rijping, humusvorming en ontkalking
zijn omzettingsprocessen. Verplaatsingsprocessen zijn o.a. gleyvorming en
homogenisatie. Deeventuele bodemvorming of pedogenese is weer afhankelijk van de
aard van het moedermateriaal en de tijdsduur waarover de bodemvormende factoren
van invloed zijn (De Bakker en Schelling, 1989).
Rijping, ook wel initiale bodemvorming genoemd, is het proces dat begint na
drooglegging van een waterrijk sediment. De drooglegging wordt gevolgd door
ontwatering en afwatering door middelvan greppels en sloten. Hetwaterrijke sediment
is in de uitgangstoestand een weke gereduceerde modder zonder structuurelementen
diedoor het rijpingsproces ineenbegaanbare, gescheurde engeoxideerde cultuurgrond
verandert. Ditproces isonder optimale omstandigheden (goede ontwatering, geen kwel,
geen potentiële katteklei) binnen enige decennia voltooid, in debovengrond eerder dan
in de ondergrond. Daarna wordt niet meer van initiale maar van voortgaande
bodemvorming gesproken. De rijping is vooral een fysisch proces, maar zij heeft ook
chemische en biologische aspecten. De belangrijkste aspecten van de fysische rijping
zijn de volumevermindering (inklinking) en het steviger worden van de grond. Deze
zijn beide het gevolg van irreversibel waterverlies. De weke modder gaat hierdoor
scheuren en er worden structuurelementen gevormd. Omdat water voornamelijk aan
lutumenorganische stof isgebonden,ishetwaterverlies destegroternaarmate de grond
kleiiger en humeuzer is. De snelheid van de fysische rijping is onder meer afhankelijk
van de vegetatie (de wateronttrekking door plantewortels is de belangrijkste oorzaak
van het het waterverlies), de af- en ontwatering en het profielverloop. De mate van
fysische rijping kan redelijk aan de consistentie (mate van stevigheid) worden
beoordeeld. In de classificatie worden vijf rijpingsklassen onderscheiden (zie
woordenlijst, aanhangsel 1).
Door de fysische rijping wordt de grond doorlatend en doorlucht; de chemische
veranderingen diehierdoor inhetrijpende sediment ontstaan, worden chemische rijping
genoemd.
De belangrijkste veranderingen zijn:
oxidatie van het gereduceerde slik;
- kattekleivorming;
oxidatie van Fe + tot Fe en daardoor neerslaan van ijzerverbindingen in gangen
en langs scheuren;
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- afbraak en omzetting van organische stof;
- kationenwisseling: Na-ionen en Mg-ionen aan het adsorpsiecomplex worden
geleidelijk en gedeeltelijk vervangen door Ca2+.
Al tijdens de afzetting ontstaan biogene gangen in het sediment, een proces dat zich
dus voor debedijking afspeelt. Veranderingen dietijdens derijpingdoor biologische
oorzakenontstaan,wordenbiologischerijpinggenoemd.Bodemvormingdoorbiologische
rijping is echter gering, zeker als de pas bedijkte polder direct als bouwland wordt
gebruikt. Alsdeomstandigheden gunstig zijn, treden veel grotere veranderingen door
de vegetatie en de bodemfauna pas op na de voltooiing van de rijping; dit proces
behoort dannietmeerbijdeinitialemaarbij devoortgaande bodemvorming enwordt
homogenisatie genoemd.

2.3 Waterhuishouding
Het bosreservaat behoort tot buitendijks gebied, waarbij de waterhuishouding geheel
afhankelijk is van de getijdenbeweging en derivierwaterstanden.Het gebied ligt op
0,5 tot 0,7 m+NAP.In het gebied komen enkele oost-west verlopende kreken voor,
terwijl het grootste deel ondiepisbegreppeld. Degreppels liggen daarbij dwars opde
kreken. Het grondwater bevindt zich permanent binnen 50 cm - mv. Daardoor is het
grootstedeelvandegrondennogvolledigongerijpt.Opdehogeredelenlangsdekreken
entussen degreppeltjes isdoorrijpingeen stevige bovengrond ontstaan doordat deze
regelmatig boven het permanente grondwaterstandsniveau uitkomen. Door de
getijdenbeweging indeOudeMaaswisseltdegrondwaterstandinhetgebiednogsteeds.
Dit speelt zich voornamenlijk af in de kreken en greppels. Alleen bij hoge
rivierwaterstanden loopt het hele gebied tijdelijk onder water. Het gebied is daardoor
gedurende een groot deel van het jaar te betreden, afgezien van de ruige
vegetatiebegroeiingendevelegreppelsenkrekendiehetgebiedvrijwel ontoegankelijk
maakt.
Ten zuiden van het gebied ligt een groot spaarbekken ten behoeve van de
drinkwatervoorziening. Dit spaarbekken wordt van het bosreservaat gescheiden door
middelvaneenforse dijk. Hetwaterinhetspaarbekken staatenkelemetershogerdan
de waterstand in het bosreservaat. Kwelwater treedt er in het zuidelijke deel van het
bosreservaatuithetspaarbekkenonderdedijkdoornaarbinnen.Watdeinvloedisvan
dit kwelwater op de vegetatieontwikkeling is in ditkader niet verder uitgezocht.
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3 Methode

3.1 Bodemgeografisch onderzoek
Het bodemgeografisch onderzoek van het bosreservaat 'Beerenplaat' is uitgevoerd in
maart 1996.
Bodemgeografisch onderzoekbetreft eenveldbodemkundigonderzoeknaardevariabelen
die samen de bodemgesteldheid bepalen:
- profielopbouw (als resultaat van de geogenese en bodemvorming);
- dikte van de horizonten;
- textuur van de minerale horizonten (lutum- en leemgehalte en zandgrofheid);
- aard van de veensoort van moerige horizonten;
- organische-stofgehalte van de bovengrond of het stuifzanddek;
- bewortelbare diepte;
- grondwaterstandsverloop;
- het determineren van de grond volgens De Bakker en Schelling (1989);
- hetruimtelijk weergeven vandeverbreiding vandezevariabelen in bodemkundige
eenheden op een kaart en de omschrijving ervan in de bijbehorende legenda.
Er zijn van de bodemhorizonten geen laboratoriumanalyses voorhanden.
Hetbodemgeografisch onderzoekvanhetbosreservaat 'Beerenplaat' isuitgevoerdmet
een door IKC-natuurbeheer verstrekte en IBN-DLO bijgewerkte basiskaart, schaal
1 : 2500. Op deze kaart is een ruitennet van 50m x 50 m aangebracht, dat aangeeft
waar in het terrein de snijpunten liggen om de boringen te verrichten. Op 32
steekproefpunten zijnmeteengrondboorbodemprofielmonsters genomentoteendiepte
van 2,00 m - mv. In het veld is elk monster veldbodemkundig onderzocht. Van elk
bodemmonster zijn de hiervoor genoemde variabelen geschat of gemeten en is de
profielopbouw gekarakteriseerd. Bij de 32 'at random' gekozen boorpunten zijn de
resultaten van het onderzoek aan deze bodemprofielmonsters opgenomen met een
veldcomputer en vastgelegd op de situatiekaart. De gegevens van de bemonsterde
profielen en enkele niet beschreven tussenboringen buiten het ruitennet zijn gebruikt
omeenzobetrouwbaarmogelijke bodem-engrondwatertrappenkaart entemaken.De
boringen inhet ruitennet worden uitgevoerd op0,5 mtennoordenvandemarkeringspunten (ijzeren T-buizen) in het veld.
Omdeverbreidingvandegevondenbodemkundigeverschilleninkaarttebrengen,zijn
de grenzen op de situatiekaart ingetekend. Hierbij is niet alleen uitgegaan van de
profielkenmerken, maar ook van veldkenmerken en van landschappelijke en topografische kenmerken, zoals maaiveldsligging, reliëf, soort en/of kwaliteit van de
vegetatie.
Om het grondwaterstandsverloop vast te stellen is in het veld geschat welke
grondwatertrapaaneengrondmoestwordentoegekend.Uitdeprofielopbouw envooral
uitdekenmerkendiemetdewaterhuishouding samenhangen(roest-enreductievlekken
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enblekingsverschijnselen) isuitdegemiddeld hoogste (GHG) endegemiddeld laagste
grondwaterstand (GLG) degrondwatertrap (Gt) afgeleid. Hoewel inbuitendijkse gronden
geen grondwatertrappen worden gekarteerd, isopbasisvanrijping enreductie tocheen
grondwatertrap toegekend aan het gehele gebied.
Deconclusies vanhetonderzoek naardebodemgesteldheid (inclusief de hydrologische
situatie) is samengevat op de bodem- en grondwatertrappenkaart 1 : 5000 (kaart 1).

3.2 Beschrijving van het humusprofiel
Met het humusprofiel wordt dat deel van het bodemprofiel bedoeld dat uit dode
organische stof bestaat. Deopdebodem aanwezige strooisellaag wordt gevormd door
afstervende planteresten, takken enbladeren. Inde loop vandetijd wordt deze 'litter'
afgebroken als gevolg van activiteiten van de bodemflora en fauna, waarbij de
chemische en fysische eigenschappen van de organische stof sterk veranderen. De
snelheid enwijze vanafbraak isvanveel factoren afhankelijk. Decondities waaronder
afbraak plaatsvindt zijn vanplaatstotplaats verschillend. Vangrote invloed hierop zijn
o.a. de zuurgraad, vochtvoorziening, de mineralogische rijkdom van het minerale
moedermateriaal (geologische formatie), licht en temperatuur (Emmer, 1995).
Als gevolg van verschillen in afbraaksnelheid ontstaat er verticale differentiatie in
(organische) horizonten. Deze afzonderlijke horizonten samenvormen het humusprofiel.
Het humusprofiel kan worden onderverdeeld in een ectorganisch deel en een
endorganisch deel.Hetectorganische deel,deO-laag,bestaatuitdestrooisellaag, waarbij
nogvrijwel geenmenging heeft plaatsgevonden metdeonderliggende minerale bodem.
Het endorganische deel, de A-horizont, bestaat uit het minerale deel van de bodem,
waarbij door intensieve menging een humeuze bovengrond is ontstaan.
Binnen hetectorganische deel kunnen eenOL-, eenOF-,eenOH- eneen OO-horizont
worden onderscheiden. DeOL(litter)-horizont bestaat uitrelatief versedode plantedelen.
De OF(fermentatie)-horizont bestaat uitminof meer afgebroken litter, waarbij echter
macroscopisch herkenbarerestenvanplanteweefsels domineren.DeOH-horizont bestaat
uit fijn verdeelde organische stof, waarin ten hoogste nog macroscopisch herkenbare
resten vanwortels, hout en schors kunnen voorkomen. Inniet-terristische milieuskan
eenOO(organic) -horizont voorkomen, bestaande uitorganisch materiaal, geaccumuleerd
als gevolg van een, door een zeer slechte drainage veroorzaakte, geremde afbraak.
Binnenhetendorganische deel onderscheiden weeenAh-horizont. Ditiseendoor sterke
accumulatie van organische stof, donker gekleurde minerale horizont.
De dikte vanhethumusprofiel inhet algemeen, envandeafzonderlijke horizonten in
het ectorganische deelinhetbijzonder enhetalofniet voorkomen vandeze horizonten
is van veel factoren afhankelijk. Hierbij spelen leeftijd van de bosopstand, aard van
het moedermateriaal, afbraaksnelheid, antropogene invloeden alsgrondbewerking, en
beheer een grote rol.

In 1981 hebben Klinka et al. (1981) een systeem ontwikkeld om de verschillende
humusvormenteclassificeren, watdoorGreenetal.(1993)isaangepast.Inditsysteem
wordt globaal onderscheid gemaakt tussen humusprofielen van het mor-, moder- en
muiltype.Hetaldannietvoorkomenvandeteonderscheidenhorizonten,dedikteervan
endeaan-ofafwezigheid vanflora enfauna (schimmels,wormen,etc.)diede afbraak
beïnvloeden,bevorderenofverzorgen,zorgenvooreenverdereonderverdeling.Binnen
hetbosreservatenprogrammawordtgetrachtditsysteemopzijntoepasbaarheidtetoetsen
en dit eventueel aan te passen of aan te vullen. Wij volstaan daarom binnen het
startprogramma bosreservaten ermee,hethumusprofiel nauwkeurig tebeschrijven. In
aanhangsel 1staat een uitgebreide beschrijving van de verschillende horizonten.

3.3 Indeling van de gronden
In het veld zijn de gronden per boorpunt gedetermineerd volgens het systeem van
bodemclassificatie voor Nederland van De Bakker en Schelling (1989). Dit is een
morfometrisch classificatiesysteem; hetgebruiktdemeetbarekenmerkenvanhetprofiel
alsindelingscriterium. Vervolgens zijn degrondeninkarteerbare eenheden ingedeeld.
Deze eenheden zijn in de legenda ondergebracht, omschreven en verklaard. Getracht
is de verschillende soorten gronden zodanig te groeperen dat de legenda de indeling
overzichtelijk weergeeft. Hetdoelvanhetonderzoekendemeergedetailleerdekartering
in het bosreservaat 'Beerenplaat' hebben ertoe geleid dat opbepaalde punten van de
landelijke indeling is afgeweken of de onderverdeling is verfijnd. Er komen 4 legenda-eenheden voor binnen de moerige gronden, de niet gerijpte minerale gronden
en de zeekleigronden. Tussen [] staat de code voor een indelingscriterium.
Moerige gronden zijn in dit gebied gronden met een moerige bovengrond die binnen
40 cm overgaat in kalkrijke niet-gerijpte zavel of klei. Deze gronden worden
plaseerdgronden genoemd.
Nietgerijptemineralegronden(zondermoerigebovengrondofmoerigetussenlaag)zijn
slappe gronden met ten dele een min of meer stevige bovengrond. Binnen de niet
gerijpte minerale gronden in het bosreservaat 'Beerenplaat' zijn naar de aard van de
bodemvorming kalkrijke slikvaaggronden en gorsvaaggronden onderscheiden.
Binnen de zeekleigronden komen eerdgronden voor met een niet-gerijpte minerale
ondergrond. Deze gronden behoren tot de tochteerdgronden.

3.4 Indeling van het grondwaterstandsverloop
Degrondwaterstand opeenbepaaldeplaatsvarieertindeloopvaneenjaar. Doorgaans
zal het niveau in de winter hoger zijn (minder verdamping) dan in de zomer (meer
verdamping).Bovendienverschillengrondwaterstandenookvanjaartotjaarophetzelfde
tijdstip (Van Heesen en Westerveld, 1966). Het jaarlijks wisselend verloop van de
grondwaterstand opeenbepaaldeplaatsisteherleidentoteengeschematiseerdecurve.
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Dezekan gekarakteriseerd worden door een gemiddeld hoogste (GHG), gecombineerd
met een gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). Hieronder wordt verstaan het
rekenkundig gemiddelde over zoveel mogelijk achtereenvolgende jaren (minimaal 8
jaar) van de hoogste/laagste drie grondwaterstanden per hydrologisch jaar (1 april -31
maart) van buizen die op of omstreeks de 14een 28e van elke maand gemeten worden
(Van Heesen, 1971).Tot voorjaar 1986 werden de drie hoogste grondwaterstanden van
een heel jaar genomen voor de berekening van de GHG. Vanaf 1april 1986 worden
alleen de drie hoogste standen van het winterhalfjaar (oktober t/m maart) voor de
berekening gebruikt. Dit geldtevenzovoor dedrielaagste grondwaterstanden, waarvan
de gegevens van het zomerhalfjaar (april t/m september) voor de berekening worden
gebruikt (Van der Sluis en Van Heesen, 1989).
De waarden van de GHG en de GLG kunnen van plaats tot plaats vrij sterk variëren.
Daarom is de klasse-indeling, die op basis van de GHG en de GLG is ontworpen,
betrekkelijk ruim van opzet. Elk van deze klassen, de grondwatertrap (Gt), is door een
GHG- en/of GLG-traject gedefinieerd (bijvoorbeeld GHG = 40-80 cm - mv. en GLG
> 120 cm - mv. is Gt VI). Met de lettertoevoeging voor de code is aanvullende
informatie gegeven over de GHG, achter de code is aanvullende informatie gegeven
over de GLG.
De roest- en reductievlekken, de begindiepte van de gereduceerde (niet gerijpte)
ondergrong inhetbosreservaat zijn een gevolg van dewerking van ebenvloed in relatie
tot de hoogteligging, en het proces van rijping. Voor buitendijkse gronden is de
grondwatertrappenaanduiding daarom met een extra code [b...] weergegeven. Binnen
het bosreservaat komt overwegend grondwatertrap bla voor met op een aantal hoger
gelegen delen (kreekruggen) grondwatertrap blla.

3.5 Opzet van de legenda
In de legenda's van de bodem- en grondwatertrappenkaart zijn de verschillen in
bodemgesteldheid weergegeven in de vorm van legenda-eenheden, grondwatertrappen
en toevoegingen.
Legenda-eenheden bestaan voor ten minste 70% van hun oppervlakte uit gronden met
een groot aantalovereenkomende kenmerken eneigenschappen. Iedere legenda-eenheid
heeft eeneigen code en isdoor een lijn begrensd: debodemgrens.Toevoegingen worden
aangegeven met een onderbroken lijn, voor zover deze niet samenvalt met een
bodemgrens.
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3.6 Opslag van bodemkundige gegevens in digitale boorbestanden
Develdbodemkundige gegevensworden ingevoerd metbehulpvaneen veldcomputer
(HUSKY).Deze data kunnen als boorbestand worden uitgedraaid of digitaal worden
opgeslagen.Deprofielkenmerken zijnperbodemlaagofhorizontuitgebreidbeschreven
envastgelegd, omdatdezegegevensalsbasisgebruikt wordenvoorverder onderzoek.
Tot de gegevens per laag of horizont behoren:
- horizontcode en -diepte;
- boven- en ondergrens van de beschreven laag naar duidelijkheid en vorm;
- kleur (facultatief);
- mengverhouding;
- organische-stofgehalte, de aard ervan en veensoort als de laag uit veen bestaat;
- textuur: het lutum- en leemgehalte en de zandgrofheid;
- aanwezigheid van grind;
- mate van verkitting;
- mate van vlekkerigheid;
- structuur;
- zichtbaarheid van poriën;
- dichtheid;
- aantal en verdeling van wortels;
- kalkklasse;
- rijpingsklasse;
- geologische formatie;
- opmerkingen als procentuele verdeling van de mengverhouding, kleur, enz.
Dedigitaleinformatievanhetbosreservaat 'Beerenplaat'blijft inbeheerbijDLO-Staring
Centrum. Daarnaast zijn de gegevens in een aantal ORACLE-deelbestanden
overgedragen aanIBN-DLOteWageningen.Detoelichtingopdecodesinhetdigitale
boorstatenbestand is verkrijgbaar bij DLO-Staring Centrum: Afdeling Bodem, Bos,
Natuur.
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4 Resultaten

4.1Geologische opbouw
Inhetbosreservaatkomenholoceneafzettingen voorbehorendetotdeAfzettingen van
Tiel(fig.2). Deafzettingen vanTiel/Duinkerkezijngedateerdvanaf 1500voorChristus.
De in dit bosreservaat aangetroffen zoetwaterafzettingen dateren van na de St.
Elisabethsvloed (1421).
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Fig.2 Stratigrafie vande beschreven afzettingen

Onder invloed van de getijdewerking van de zee werden door de rivieren grote
hoeveelhedenzandafgezet.Erontstondenkrekenineenpatroonvanoeverwalletjes en
lagergelegenmoerassigedelen.Delagedelenwerdengeleidelijk aanopgehoogd door
sedimentatie en vastlegging van slib in de vegetatie. Het patroon van sedimentatie
vertoontgroteovereenkomstenmetdemarieneafzettingen (afzettingen vanDuinkerke),
maar het sedimentatiemilieu is overwegend zoet. Het is bekend dat de overgang van
de afzetting van Tielnaar dewestelijk gelegen Afzetting van Duinkerke vaag is. Op
de buitendijkse gronden ontstonden rietgorzen, grienden en bekade poldertjes. De
grienden zijn veelal intensief begreppeld en begroeid met wilgen.
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4.2 Bodemgesteldheid
De interpretatie van de resultaten van het onderzoek is ruimtelijk weergegeven op de
Bodem en grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 5000 (kaart 1). Voor een verklaring of
definiëring van de gebruikte terminologie verwijzen we naar aanhangsel 1, de
woordenlijst.

4.2.1 Het humusprofiel
Onder bepaalde omstandigheden ontstaat een ectorganische deel in de
humusprofielvorming dat bestaat uit een OL-, OF- en OH-horizont. Deze
omstandigheden doen zich voor bij een langdurige strooiselaanvoer en een matige tot
slechte strooiselafbraak als gevolg van ongunstige afbraakcondities in de bodem. De
afbraakcondities in dit gebied zijn van een heel andere aard. pH, kalkgehalte,
vochttoestand en temperatuur en het mineralogisch rijke moedermateriaal zorgen voor
een snelle afbraak van de litter. De litter bestaat uit wilgenblad en afgestorven loof van
de korte vegetatie. In het vroege voorjaar vormt deze litter een aanzienlijk pakket
strooisel,dat gedurende het groeiseizoen geleidelijk wordt afgebroken en vermengd met
de minerale of moerige bovengrond. Tijdens het onderzoek kwam er op de meeste
plaatsen een OL-horizont voor met een dikte variërend van 1 tot 5 cm met een
gemiddelde dikte van 2,6 cm.
Het endorganische deel bestaat uit een 8-70 cm dikke moerige en humusrijke OOH-,
Ah- of AC-horizont. De gemiddelde dikte van de OOH-horizont bedraagt 16cm. Een
Ah-horizont is niet bij alle steekproefpunten aangetroffen. De Ah-horizont is kalkrijk.
De OOH-horizont isbij een aantal steekproefpunten kalkarm tot maximaal 20cm -mv.
(H05, L02, L04, M03, N04).

4.2.2 Moerige gronden
Het bosreservaat 'Beerenplaat' bestaat voor een deel uit moerige gronden. Naar de mate
van rijping van de ondergrond komen plaseerdgronden voor. Dit zijn moerige
eerdgronden met een niet-gerijpte minerale ondergrond.

4.2.2.1 Moerige eerdgronden, plaseerdgronden
Wo Plaseerdgronden, kalkrijke moerige eerdgronden met een niet-gerijpte kalkrijke
kleiondergrond
Deze gronden komen voor inhet middengedeelte, in eenvan west naar oost verlopende
strook en in het uiterste oosten van het bosreservaat. Er zijn van 10 steekproefpunten
profielbeschrijvingen gemaakt. Dekleiig moerige bovengrond is 10-30cm dik en bijna
gerijpt tot gerijpt. Het organische-stofgehalte varieert van 20 tot 60% (Ah- en OOh24

horizont).Erkomt opveel plaatsen een2-5 cm dikke litterlaag voor (OLv-horizont).
Bij 5 steekproefpunten in deraaien Ht/m L en in raai Sis de bovenste 10tot 20cm
kalkarm totkalkloos.Deondergrond isgelaagd enbestaatuitkalkrijke lichteklei,dat
op30-45cm-mv.overgaatinkalkrijke matigzwaretotzwareklei.Op 100-140cmmv.gaatdezeoverinkalkrijkezeerlichtezavelofuiterstfijn enzeerfijn lutumhoudend
gelaagd zand met kleibandjes. Het organische-stofgehalte in de ondergrond bedraagt
2 - 8 % metbij steekproefpunt L04verslagen veenresten. Deondergrond isbinnen40
cm -mv.permanent gereduceerd (grondwatertrap Ia).Alleen bij de steekproefpunten
G04 en R05 begint de gereduceerde ondergrond tussen 40 en 60 cm - mv.
(grondwatertrap IIa).
Tot deplaseergronden zijn eveneens gerekend de steekproefpunten W04en X03.De
dikte van de kleiig moerige bovengrond bedraagt hier 40 cm, zodat ze tot de
vlierveengronden gerekend zouden moeten worden. Op de bodem- en
grondwatertrappenkaartkomenzealseenonzuiverheidbinnendeplaseerdgrondenvoor.

4.2.3 Zeekleigronden
Kleigrondenzijnmineralegronden (zondermoerigebovengrondenmoerigetussenlaag)
waarvan het minerale materiaal binnen 80 cm - mv. voor meer dan de helft van die
dikte uit zavel of klei bestaat.Naar hun genese behoren dekleigronden in dit gebied
tot de zeekleigronden (...M..). Naar de mate van rijping en de dikte van de
humushoudende bovengrond zijn inditgebied tochteerdgronden, gorsvaaggronden en
slikvaaggronden onderscheiden.

etMo65 tochteerdgronden, kalkrijke lichte tot matig zware klei [6], homogeen,
profielverloop 5[5]
Tochteerdgronden komen voor langs de randen in het noordelijke en zuidelijke deel
van het bosreservaat in associatie met de gorsvaaggronden. Er zijn van 6
steekproefpunten profielbeschrijvingen gemaakt.
Tot 10 cm - mv. bestaat de bovengrond uit kleihoudend moerig materiaal met een
organische-stofgehalte variërend van 12 tot 40%. Van 10-35 cm - mv. komt een
humusrijke AhofAC-horizontvoormetdaarin 10-14%organischestof.Debovengrond
is half gerijpt tot gerijpt en kalkrijk. Tot 20 à 60 cm is de bodem opgebouwd uit
kalkrijke matig zware zavel en lichte klei, die overgaat in kalkrijke matig zware tot
zware klei. Bij de steekproefpunten L05 en K02 bestaat de gehele bovengrond uit
kalkrijke matig zware klei. De klei is half gerijpt tot gerijpt. In de ondergrond komt
beneden 100 cm - mv. ongerijpte kalkrijke lichte en zware zavel voor met 2-8%
organische stof. Bij de steekproefpunten L05 en T05 is verslagen veen aangetroffen.
Bijsteekproefpunt K02gaatdezaveloverinkalkrijkkleiiguiterstfijn zand.Degronden
komen voor met grondwatertrap Ia en IIa.
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4.2.4 Niet-gerijpte minerale gronden, vaaggronden
Niet-gerijpte vaaggronden behoren tot de initiale vaaggronden. De gronden hebben
hooguit eengerijpte bovengrond van20cmdik. Binnen deinitiale vaaggronden komen
twee legenda eenheden voor: gorsvaaggronden en slikvaaggronden

4.2.4.1 Gorsvaaggronden
Gorsvaaggronden zijn niet-gerijpte vaaggronden waarvan debovenste 20cmgerijptof
bijna gerijpt is.

eMOb65 gorsvaaggronden, lichte en matig zware klei [6],homogeen, profielverloop
5 [5]
Gorsvaaggronden komen voor ineengroot gedeelte vanhetbosreservaat in associatie
mettochteerdgronden. Erzijn van 11steekproefpunten profielbeschrijvingen gemaakt.
Tot 20cm bestaat de bovengrond uit bijna gerijpte tot gerijpte kalkrijke zware zavel
en lichte klei. Voor detextuurcode opdebodemkaart wordt detextuur inderegelvan
de bovenste 30cm genomen. Bij de steekproefpunten P05en T02is de bovengrond
half gerijpt. Afhankelijk vandemaaiveldsligging zijn bijeen aantal steekproefpunten
de gronden tot 30à50cm bijna gerijpt. Van0-5 cm-mv. komt een moerige/venige
toplaag voor met30-60% organische stof. Tot 10à 12cm-mv.bevat de Ah-horizont
6-14% organische stof. Delaag tot30cmbevat tussen de0,5%en 8%organische stof.
Direct onder dehalf totgeheel gerijpte bovengrond komt eenvrij dikke kalkrijke half
tot bijna gerijpte zware kleilaag voor. De dikte loopt uiteen van40tot 100cm.Inde
diepere ondergrond isdeze laag bijna ongerijpt. Bij8vande 10steekproefpunten komt
in de ondergrond kalkrijk kleiig uiterst en zeer fijn zand voor, beginnend tussen 100
en 130 cm - mv. en bij SPP T02 op 170 cm - mv. Op plaatsen waar geen zand
voorkomt gaat de zware kei over in kalkrijke lichte zavel. De grondwatertrap is
overwegend Gt Ia. Daarnaast komt Gt Ha voor.

4.2.4.2 Slikvaaggronden
MOo05 Slikvaaggronden, niet-gerijpte zavel en klei [0],homogeen, profielverloop 5
[5]Slikvaaggronden komen bij2steekproefpunten voor ni F03 enH03 opde overgang
van deplaseerdgronden naar degorsvaaggronden. Deopbouw vandeze gronden komt
overeen met die van de gorsvaaggronden. Het gehele profiel is bijna ongerijpt tot
ongerijpt. Het organische-stofgehalte van de bovengrond loopt uiteen van 10-20%.
Tussen 100en 130 cm-mv.begint dezandondergrond. Binnen hetkaartvlak komt bij
SPP J04 een gorsvaaggrond voor.
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4.3 Toevoegingen op de bodem- en grondwatertrappenkaart
Per vlak
eM... zoete getijdeafzetting
Decode egeeft aandat de zeekleigronden [.M...]tot de zoete getij-afzetting behoren
en dat de laag ten minste 40 cm dik is.

:::::: zand beginnend tussen 100en 170cm - mv.
Met een raster is op de bodem- en grondwatertrappenkaart aangegeven waar in de
ondergrond zand voorkomt. De zandgrofheid bedraagt 85-120 um. Het lutumgehalte
kan oplopen tot 12à15%.
b... DecodebstaatvoordeGtaanduiding.Dezecodewordtgebruiktbij gronden
die buiten de hoofdwaterkering zijn gelegen en periodiek overstromen.
Per punt
• grondwatertrap Ha. Door de ongelijke maaiveldsligging als gevolg van het
afzettingpatroon enplekvandeboringinhetbegreppeldegedeeltekomenplaatsenvoor
metgrondwatertrapHa.Omdatdezenietineenvlakuittekarterenzijnwordenzemet
een code op de bodemkaart weergegeven.
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5 Conclusies

Deprofielbeschrijvingen zijndeeigenlijkeresultatenvanhetonderzoek.Deinterpretatie
vandeprofielbeschrijvingen bepaalt,samenmetvisueleveldkenmerkenalstopografie,
hoogteligging en vegetatie, de ligging en de verbreiding van de bodemeenheden op
de bodem- en grondwatertrappenkaart (kaart 1).Deze kaart wordt beschouwd als de
conclusievanhetonderzoeknaarhetvoorkomenendeverbreidingvandeverschillende
bodemeenheden.
Op de bodem- en grondwatertrappenkaart van het bosreservaat 'Beerenplaat' komen
plaseerdgronden, slikvaaggrnden, gorsvaaggronden en tochteerdgronden voor. De uit
zavel en klei opgebouwde profielen zijn kalkrijk. In een deel van het bosreservaat
bestaatdeondergrond uitzeerlichtezavelenuitersttotzeerfijn zand.Deaangegeven
grondwatertrap is bla. Per punt is grondwatertrap blla aangegeven.
Deonderzoetegetijdeomstandigheden afgezette zavelenkleibehorentotdeFormatie
van Tiel.
Uithethumusprofielonderzoek komt naarvorendatdeectorganische horizont bestaat
uiteenOL-horizont meteengemiddeldediktevan2,9cm.Deendorganische horizont
bestaat uiteenOOM-enOOH-horizont invenigeklei totkleiigveen.De gemiddelde
dikte ervan is 16cm. Deze is bij 23 steekproefpunten aangetroffen.
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Aanhangsel 1Woordenlijst
Rapport,kaarten enprofielbeschrijvingen bevatten termen encoderingen diewellicht
enige toelichting behoeven. Indeze lijst, dieeenalfabetische volgorde heeft, vindtu
de gebruikte termen verklaard of gedefinieerd (zieDeBakker enSchelling 1989).
A-horizont (minerale eerdlaag of endo-organische deel), onderverdeeld in:
A-horizont
Horizont ontstaan aanofnabij hetbodemoppervlak door accumulatie vanorganische
stof, anders dandoor inspoeling vanorganische stof in oplossing of suspensie.Het
betreft voornamelijk organische stof ontstaan door afbraak vanwortelsenorganische
stof, afkomstig vandelitter, welke door homogenisatie inhetminerale deel van het
bodemprofiel terecht is gekomen. Verder onderscheid in organische horizonten is
gebaseerd opdemate waarin organische stof is geaccumuleerd.
Ah-horizont
A-horizontmeteenrelatiefsterkeaccumulatie,blijkenduitdedonkerekleurtenopzichte
van dediepere horizonten ende duidelijke aanwezigheid vanorganische stof. Vaak
isdeAh-horizont optedelenineentweetalhorizonten,duidelijk verschillend inkleur
en organische-stofgehalte, waarbij deaanduiding Ahl enAh2wordt gebruikt.
Ae-horizont
A-horizont metgeringe accumulatie vanorganische stof eneenbleke kleur, bepaald
door dekleur vandeminerale delen (meestal zand), alsgevolg vanuitspoelingvan
ijzer (zoals inpodzolen).
BC-horizont:
Zeer geleidelijke overgang van een Bh- naar een C-horizont; typerend voor vele
hydropodzolgronden.
Bewortelbare diepte:
Bodemkundige maat voor dediepte waarop deplantewortels kunnen doordringenin
degrond.Limiterend zijn: depH, aëratieendeindringingsweerstand (TenCateetal.,
1995).
Bewortelingsdiepte:
Diepte waarop eenéénof tweejarig volgroeid gewas nogjuist voldoende wortelsin
een 10%droog jaar kanlaten doordringen omhetaanwezige vocht aande grondte
onttrekken. Ookwel'effectieve bewortelingsdiepte' genoemd (TenCateetal.,1995)
Bh-horizont:
Bovenste deel vaneenB-horizont, datzeer sterk methumus verrijktis.
Bhs-horizont:
Inspoelingshorizont; een horizont waaraan door inspoeling uit een hoger liggende

33

horizont stoffen (humus, humus + sesquioxyden, lutum of lutum + sesquioxyden) zijn
toegevoegd.
Bodemprofiel (kortweg profiel):
Verticale doorsnede van de bodem die de opeenvolging van de horizonten laat zien;
in de praktijk van DLO-Staring Centrum meestal tot 120, 150 en in bosreservaten tot
200 cm beneden maaiveld.
Bodemvorming:
Verandering van moedermateriaal onder invloed van uitwendige factoren, waarbij
horizonten ontstaan.
Bovengrond:
Bovenste horizont van het bodemprofiel, die meestal een relatief hoog gehalte aan
organische stof bevat. Komt bodemkundig inhet algemeen overeen met de A-horizont,
landbouwkundig met debouwvoor. In bosreservaten met een grotere boordiepte wordt
de eerste 40 cm van het profiel tot de bovengrond gerekend.
C-horizont:
Minerale of moerige horizont die weinig of niet is veranderd door bodemvorming.
Doorgaans zijn de bovenliggende horizonten uit soortgelijk materiaal ontstaan.
Cbm- of Abm-horizont:
Micropodzol-B-horizont.
Ce-horizont:
Minerale horizont zonder ijzerhuidjes, roestvlekken enkenmerken van volledige reductie.
Cem- of Aem-horizont:
Micropodzol-E-horizont.
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.
Chm- of Ahm-horizont:
micropodzol-A-horizont;
Cr-horizont:
Gereduceerd materiaal.
2C-horizont:
Minerale of moerige horizont die weinig of niet veranderd is door bodemvorming en
waarbij de bovenliggende horizonten uit ander materiaal zijn ontstaan.
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Duidelijke humuspodzol-B-horizont:
Duidelijkepodzol-B-horizont,waarinbeneden20cmdiepteeenBh-horizontvoorkomt,
ofwaarvandebovenste5-10cm(ofmeer)amorfehumusbevat,diealsdispersehumus
is verplaatst.
Duidelijke podzol B-horizont:
Horizont met een podzol-B die krachtig 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 120cm -mv. doorgaat, of:
- een vergraven grond brokken B-materiaal bevat, waarvan de kleur
goed contrasteert met die van de C-horizont.
Dunne A-horizont:
Niet-vergraven A-horizont die dunner is dan 30 cm, of een vergraven bovengrond
ongeacht de dikte.
E-horizont:
Uitspoelingshorizont; minerale horizont die lichter van kleur en meestal ook lager in
lutum-ofhumusgehalte isdandeboven-en/of onderliggende horizont. Verarmd door
verticale (soms laterale) uitspoeling.
Eolisch:
Door de wind gevormd, afgezet.
e-horizont: aanduiding bij:
- B-enC-horizonten metkenmerkenvanontijzering.Wordtgebruiktbijniet-volledig
gereduceerde B- en C-horizonten in zand als deze geen ijzerhuidjes en geen
roestvlekken bevatten.
- Bh-horizonten,alsdeBC-ofC-horizontonderdeBh-horizontookdelettertoevoeging
e heeft (bij hydropodzolgronden);
- het bovenste deel van de Bh-horizont, wanneer in het onderste deel een sterke
concentratie van ingespoeld ijzer zichtbaar is (bij haarpodzolgronden);
- moedermateriaal dat van nature ijzerarm is, waarin geen ontijzering heeft
plaatsgevonden.
Fluctuatie:
Zie grondwaterstandsfluctuatie.
GHG (gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand):
Het gemiddelde van de HG3 over ongeveer achtjaar. Komt overeen met de waarde
voordegrondwaterstand,afgelezen bijdetopvandegemiddeldegrondwaterstandscurve.
...g-horizont:
Horizont met roestvlekken (g = gley).
GLG (gemiddeld laagste zomergrondwaterstand):
HetgemiddeldevandeLG3overongeveerachtjaar.Komtovereenmetdewaardevoor
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de grondwaterstand, afgelezen bij het dal van de gemiddelde grondwaterstandscurve.
Grind, grindfractie:
Minerale delen groter dan 2 mm.
Grondwater:
Water dat zich beneden de grondwaterspiegel bevindt en alle holten en poriën in de
grond vult.
Grondwaterspiegel (= freatisch vlak):
Denkbeeldig vlak waarop dedruk inhet grondwater gelijk isaan de atmosferische druk,
en waar beneden de druk in het grondwater neerwaarts toeneemt. De 'bovenkant' van
het grondwater.
Grondwaterstand (= freatisch niveau):
Diepte waarop zich de grondwaterspiegel bevindt, uitgedrukt in m of cm beneden
maaiveld (mv.) (of een ander vergelijkingsvlak, bijv. NAP).
Grondwaterstandscurve:
Grafische voorstelling van grondwaterstanden die op geregelde tijden op een bepaald
punt zijn gemeten.
Grondwaterstandsfluctuatie:
Het stijgen en dalen van de grondwaterstand. Soms in kwantitatieve zin gebruikt: het
verschil tussen GLG en GHG.
Grondwaterstandsverloop:
Verandering van de grondwaterstand in de tijd.
Grondwatertrap (Gt):
Klasse gedefinieerd door een zeker GHG- en/of GLG-traject.
Grondwaterverschijnselen:
Zie: hydromorfe verschijnselen.
HG3:
Het gemiddelde van de hoogste drie grondwaterstanden die in een winterperiode (1
oktober - 1april) zijn gemeten. Hierbij wordt uitgegaan van metingen op of omstreeks
de 14e en 28e van elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte.
Horizont:
Laag in degrondmet kenmerken eneigenschappen dieverschillen van deerboven en/of
eronder liggende lagen. In het algemeen ligt een horizont min of meer evenwijdig aan
het maaiveld.
Humus, humusgehalte, humusklasse:
Kortheidshalve krijgt het woord humus vaak de voorkeur, terwijl organische stof (een
ruimer begrip) wordt bedoeld. Zie ook: organische stof en organische stofklasse.
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Hydromorfe kenmerken:
- Voordepodzolgronden: (a)eenmoerigebovengrondof:(b)eenmoerigetussenlaag
en/of: (c)geen ijzerhuidjes opde zandkorrels onmiddellijk onder de B2.
- Voor deeerdgronden endevaaggronden: (a)eenCn-horizont binnen 80cmdiepte
beginnenden/of:(b)eenniet-gerijpte ondergronden/of:(c)eenmoerigebovengrond
en/of:(d)eenmoerigelaagbinnen80cmdieptebeginnend; (e)bijzandgrondenmet
eenAdunnerdan50cm:geenijzerhuidjes opdezandkorrels onderdeA-horizont;
(f)bijkleigrondenmeteenAdunnerdan50cm:roest-ofreductievlekkenbeginnend
binnen 50cmdiepte.
Hydromorfe verschijnselen:
Door periodieke verzadiging vandegrond metwater veroorzaakte verschijnselen. In
het profiel waarneembaar inde vorm vanblekings- en gleyverschijnselen, roest-en
'reductie'-vlekkeneneentotaal 'gereduceerde' zone.Inijzerhoudende grondenmeestal
gley of gleyverschijnselen genoemd.
Kalkloos, kalkarm, kalkrijk:
Bijhetveldbodemkundigonderzoekwordthetkoolzurekalkgehaltevangrondgeschat
aandematevanopbruisenmetverdundzoutzuur(10%HCl).Erzijndriekalkklassen:
- kalkloosmateriaal;geenopbruising;overeenkomendmetminderdanca.0,5%CaC03,
analytisch bepaald, d.w.z. de geanalyseerde hoeveelheid C0 2 , omgerekend in
procenten CaC0 3 (opdegrond);
- kalkarm materiaal: hoorbare opbruising; overeenkomend met0,5-2% CaC03;
- kalkrijk materiaal:zichtbareopbruising;overeenkomend metmeerdan 1%CaC0 3 .
Kalkverloop:
Het verloop vanhetkalkgehalte inhetbodemprofiel (fig.3).

Fig.3 Schematischevoorstelling vandekalkverlopen inverband methetverloopvan het koolzure
kalkgehalte
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Klei:
Mineraal materiaal dat ten minste 8% lutum bevat. Zie ook: textuurklasse.
Kleigronden:
Minerale gronden (zonder moerige bovengrond of moerige tussenlaag) waarvan het
minerale deel tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft van de dikte uit klei
bestaat. Indien een dikke Al voorkomt, moet deze gemiddeld zwaarder zijn dan de
textuurklasse zand.

LG3:
Het gemiddelde van de drielaagste grondwaterstanden die ineen zomerperiode (1april1oktober) zijn gemeten. Hierbij wordt uitgegaan van metingen op of omstreeks de 14e
en 28e van elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte.
Leem:
- Mineraal materiaal dat ten minste 50% leemfractie bevat;
- kortweg gebruikt voor leemfractie.
Leemfractie:
Minerale delen kleiner dan 50 urn. Wordt in de praktijk vrijwel uitsluitend gebezigd
bij lutumarm materiaal. Zie ook: textuurklasse.
Licht(er):
Grond wordt licht(er) genoemd als (naarmate) het gehalte aan silt- en lutumfractie laag
is (afneemt).
Lutum:
Kortweg gebruikt voor lutumfractie.
Lutumfractie:
Minerale delen kleiner dan 2 urn. Zie ook: textuurklasse.
Mineraal:
Grond met een organische-stofgehalte van minder dan 15% (bij 0% lutum). Zie:
organische-stofklasse.
Minerale delen:
Het bij 105 °C gedroogde, over de 2 mm zeef gezeefde deel van een monster na aftrek
van de organische stof en de koolzure kalk. Deze term is eigenlijk minder juist, want
dekoolzure kalk, hoewel vaak van organische oorsprong, behoort tot het minerale deel
van het monster.
Minerale eerdlaag:
- A-horizont van ten minste 15 cm dikte, die uit mineraal materiaal bestaat dat (a)
humusrijk is of (b) matig humusarm of humeus, maar dan tevens aan bepaalde
kleureisen voldoet;
- dikke A-horizont van mineraal materiaal. Voor 'humusrijk', 'matig humusarm' en
'humeus' zie: organische stofklasse.
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Minerale gronden:
Gronden dietussen0en80cmdieptevoormeerdandehelft vandedikteuitmineraal
materiaal bestaan.
Moerig materiaal:
Grond meteen organische-stofgehalte vanmeer dan 15%(bij0%lutum)tot30%(bij
70% lutum). Zie: organische-stofklasse.
M50 (eigenlijk M50-2000):
Mediaanvandezandfractie.Hetgetaldatdiekorrelgrootteaangeeft waarbovenenwaar
beneden dehelft vandemassa vande zandfractie ligt. Zieook:textuurklasse.
O-Horizont (strooisellaag of ecto-organische deel) onderverdeeld in:
OL (litter): litterhorizont
Eenhorizontdiebestaatuitrelatiefverse,dodeplantedelen.Dezehorizontkanverkleurd
zijn, maar bevat geen ofvrijwel geen uitwerpselen vanbodemfauna engeen wortels,
enisnietofslechtsinlichtemategefragmenteerd. Verderonderscheid,indien mogelijk,
tussen:
- OLo(original):L-horizont, waarbij deplantedelen nogeenlossestapeling vertonen
en niet of nauwelijks verkleurd zijn.
- OLv(variative): L-horizont, waarbij deplantendele enigszins gefragmenteerd zijn
en sterk verkleurd.
OF (fermented):fermentatiehorizont
Een horizont bestaande uit meer of minder afgebroken litter, waarbij echter
macroscopisch herkenbare resten van plantenweefsels domineren. Fijn verdeelde
organischestof,bestaandeuitbodemfauna-excrementen, isvrijwelaltijdaanwezig,maar
isquahoeveelheidondergeschiktaandemacroscopischherkenbareresten.Dehorizont
is veelal doorworteld en bevat eventueel schimmels. Verder onderscheid, indien
mogelijk, tussen:
- OFq-horizont:EenF-horizont,waarinweinigofgeenexcrementenvoorkomen,maar
diegekenmerktwordtdooreensterkgelaagde,compactestructuurenhetvoorkomen
van grote hoeveelheden schimmels.
- OFa(animal)-horizont:Een F-horizont, waarindeafbraak vooral door bodemfauna
wordt veroorzaakt, blijkend uithetvoorkomen vanveel bodemfauna-excrementen
en eenlosse structuur. Schimmels zijn geheel afwezig of schaars.
- OFaq-horizont: Een F-horizont, intermediair tussen Fa en Fq, blijkend uit het
voorkomen van zowel excrementen als schimmels. Veelal neemt de hoeveelheid
uitwerpselen metdedieptetoe.
OH (humus)= humushorizont
Een horizont diedominant bestaat uitfijn verdeelde 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 restenvan
wortels,houtenschorsduidelijk voorkomen. Veelaleengele,bruineofrodekleur.
Relatief losse structuur enniet sterk versmerend.
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- OHd (decomposed)-horizont: H-horizont, waarin macroscopisch herkenbare resten
vrijwel of geheel ontbreken. Veelal donker grijsbruin tot zwart gekleurd en met een
massieve structuur. Deze horizont 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.
- OOf-horizont: O-horizont bestaande uit nauwelijks aangetaste, duidelijk herkenbare
planteresten. Meer dan 40% van het organische materiaal van de Of blijft na wrijven
tussen duim en wijsfinger als vezels herkenbaar.
- OOh-horizont: (en OAh) O-horizont, voornamelijk bestaande uit gehumificeerde, niet
meer herkenbare planteresten (veraard veen).Minder dan 10%van de organische stof
blijft na wrijven als vezels herkenbaar.
- OOm-horizont: (en OAm) O-horizont bestaande uit gedeeltelijk afgebroken
plantemateriaal (intermediair tussen OF en OH). Dit type horizont heeft betrekking
op ,onder invloed van relatief eutroof water verweerde meso- en eutrofe veentypen.
Tussen 10 en 40% van de organische stof blijt na wrijven herkenbaar als vezels.
- OOd-horizont: )-horizont bestaande uit arme, zure amorfe (disperse) humus
geassocieerd met humusuitspoelingsverschijnselen (gliede-achtig materiaal). De
disperse humushorizont is te herkennen aan de "kazige" consistentie.
- OOg-horizont: O-horizont bestaande uit matig zuur, tamelijk rijk, onder invloed van
kalkhoudend water staande fijn organisch materiaal met een substantiële bijmenging
van lemig materiaal. Deze O-horizont wordt geassocieerd met onder sterke
kwelinvloed staande,gedeeltelijk submerse humusvormen (Gyttja-achtige afzettingen).
Ondergrond:
Horizont(en) onder de bovengrond.
Organische stof:
Al het levende en dode materiaal in de grond dat van organische herkomst is.
Hoofdzakelijk van plantaardige oorsprong en variërend van levend materiaal (wortels)
tot planteresten in allerlei stadia van afbraak en omzetting. Het min of meer volledig
omgezette produkt is humus.
Organische-stofklasse:
Berust op een indeling naar demassafracties organische stof enlutum,beide uitgedrukt
inprocenten van de bij 105 °C gedroogde en over de 2mm zeef gezeefde grond. Tabel
1enfiguur 4 geven weer hoe gronden naarhetorganische-stofgehalte worden ingedeeld.
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Tabel 1Indelingvanlutumarme grondennaarhet organische-stofgehalte
Organische stof
(%)

Naam

Samenvattende naam

0 0,751,5 -

0,75
1,5
2,5

uiterst humusarm zand
zeer humusarm zand
matig humusarm zand

humusarm

2,5 5 -

5
8

matig humeus zand
zeer humeus zand

humeus

humusrijk zand

humusrijk

8

-

15

15 - 22,5
22,5 - 35
35 - 100

mineraal

venig zand
zandig veen
veen

moeng

A
B1
B2
Cl
C2

Veen
Zandigveen
Kleiigveen
Venigzand
Venigeklei

Moerig
materiaal

D
E
F
G
H
I

Humusrijk
Zeer humeus
Matighumeus
Matighumusarm
Zeer humusarm
Uiterst humusarm

Mineraal
materiaal

% Silt+zandfractie+carbonaten

Fig. 4 Indelingenbenamingnaarhetgehalteaanorganische stofbij verschillende lutumgehalten

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 eneen Adunner dan 50 cm.
r-Horizont:
Minerale of moerige horizont die geheel of vrijwel geheel is 'gereduceerd' en na
oxidatie aanzienlijk vankleur verandert. Moet ook aan deeisen voor een C-horizont
voldoen.
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Reductie-vlekken:
Door de aanwezigheid van tweewaardig ijzer neutraal grijs gekleurde, in gereduceerde
toestand verkerende vlekken.
Rijping:
Proces waarbij na drooglegging uit een weke, structuurloze, gereduceerde modder een
begaanbare, gescheurde en geoxideerde cultuurgrond ontstaat. Het proces heeft drie
belangrijke aspecten: een fysisch, een chemisch en een biologisch aspect. Het meest
in het oog springende fysische aspect is deblijvende volumeverandering van de grond,
die ontstaat door een irreversibel vochtverlies (inklinking). Rijping treedt alleen op bij
zwaardere sedimenten. Tabel 2toont de indeling inrijpingsklassen naar de consistentie
van het materiaal.
Tabel 2 Rijpingsklassen als afliankelijken van de consistentie
Naam

Consistentie

geheel ongerijpt
bijna ongerijpt
halt' gerijpt
bijna gerijpt
gerijpt

zeer slap; loopt tussen de vingers door
slap; loopt bij knijpen zeer gemakkelijk tussen de vingers door
matig slap; loopt bij knijpen nog goed tussen de vingers door
matig stevig; is met stevig knijpen nog juist tussen de vingers door te krijgen
stevig; niet tussen de vingers door te krijgen

Roestvlekken:
Door deaanwezigheid van bepaalde ijzerverbindingen bruintotrood gekleurde vlekken.
Siltfractie:
'Tussenfractie' tussen de lutum- en de zandfractie; de minerale delen zijn groter dan
2 en kleiner dan 50 urn.
Textuur:
Korrelgroottesamenstelling van de grondsoorten; zie ook: textuurklasse.
Textuurklasse:
Berust opeenindeling van grondsoorten naarhunkorrelgroottesamenstelling in massaprocenten van de minerale delen. Eolische afzettingen (zowel zand als zwaarder
materiaal) worden naar het lutum- of leemgehalte ingedeeld, en de zandfractie naar de
M50 als in de tabellen 3 en 4 en 5.
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Tabel 3 Indeling van niet-eolische afzettingen* naar het lutumgehalte
Lutum (%)

Samenvattende naam

Naam

0 - 5
5 - 8

kleiarm zand
kleiig zand

zand

lutumarm

8 - 12

zeer lichte zavel

lichte zavel

lutumrijk

12 - 17,5

matig lichte zavel

zavel

17,5- 25

zware zavel

25 - 35

lichte klei

klei

35 - 50

matig zware klei

zware klei

50 -100

zeer zware klei

* Zowel zand als zwaarder materiaal
Tabel 4 Indeling van eolische afzettingen* naar het leemgehalte
Leem (%)

Naam

Samenvattende naam

leemarm zand

zand**

10 - 17,5
17,5- 32,5
32,5- 50

zwak lemig zand
sterk lemig zand
zeer sterk lemig zand

lemig zand

50 - 85
85 -100

zandige leem
siltige leem

leem

O - 10

* Zowel zand als zwaarder materiaal
** Tevens minder dan 8% lutum
Tabel 5 Indeling van de zandfractie naar de M50
M50um

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:
Minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-horizont, zonder briklaag en zonder
minerale eerdlaag.
Veengronden:
Gronden die tussen 0 en 80cm -mv.voor meer dan de helft van de dikte uit moerig
materiaal bestaan.
Vergraven gronden:
Gronden waarineenvergravenlaagvoorkomt,dietussen0en40cmdieptebegint,tot
grotere diepte dan 40 cm doorloopt en dikker is dan 20 cm. Aangegeven met kleine
lettertoevoeging achter de hoofdhorizontcode.
p : volledig gehomogeniseerd;
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pm: matig gehomogeniseerd (> 10 en < 50% herkenbare horizontfragmenten);
pz: zwak gehomogeniseerd (> 50% herkenbare horizontfragmenten).
Waterstand:
Zie: grondwaterstand.
Zand:
Mineraal materiaal dat minder dan 8% lutumfractie en minder dan 50% leemfractie
bevat.
Zanddek:
Minerale bovengrond die minder dan 8% lutum- en minder dan 50% leemfractie bevat
(ook na eventueel ploegen tot 20 cm) en die binnen 40 cm diepte ligt op moerig
materiaal, op een podzolgrond of op een kleilaag die dikker is dan 40 cm.
Zandfractie:
Minerale delen met een korrelgrootte van 50 tot 2000 pm. Zie ook: textuurklasse.
Zandgronden:
Minerale gronden (zonder moerige bovengrond of moerige tussenlaag) waarvan het
minerale deel tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft van de dikte uit zand
bestaat. Indien een dikke Al voorkomt, moet deze gemiddeld uit zand bestaan.
Zavel:
Zie: textuurklasse.
Zonder roest:
geen roest;
roest dieper dan 35 cm beneden maaiveld beginnend;
roest ondieper dan 35 cm beneden maaiveld beginnend, maar over meer dan 30
cm onderbroken.
Zwaar(der):
Grond wordt zwaar(der) genoemd als (naarmate) het gehalte aan silt- en lutumfractie
hoog is (toeneemt).
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