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In bosreservaat Het Molenven liggen pleistocene fluvioperiglaciale en eolische afzettingen uit de
Formatie van Twente en holoceen veen uit de Formatie van Singraven. Het betreft veengronden,
moerigegrondenenzandgronden metdaarinvlierveengronden, broekeerdgronden, gooreerdgronden,
moerpodzolgronden en veldpodzolgronden. De grondwatertrappen zijn Ia, Ha,lila, Vao, Vbo,VId,
Vlld.Medeonderinvloed vanhetopstandstype enhetgevoerde beheerhebben zich humusprofielen
ontwikkeld bestaande uit een ectorganisch en een endorganisch deel. Het grondwater is atmoklien.
De milieuomstandigheden in het centrale deel zijn eutroof en aan de randen mesotroof.
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Woord vooraf

Inhetkadervanhetonderzoeksprogramma 'Bosreservaten' heeft DLO-StaringCentrum
in opdracht van het Informatie en Kenniscentrum Natuurbeheer (IKC-Natuurbeheer)
te Wageningen de bodemgesteldheid van het bosreservaat 'Het Molenven' in de
gemeente Weerselo in kaart gebracht. Het bodemgeografisch onderzoek hiervoor is
in oktober 1995 uitgevoerd.
Hetproject werduitgevoerd doorP.Mekkink, dieeveneens deprojectleiding had.De
organisatorische leiding van hetproject was inhanden van het hoofd van de afdeling
Bodem, Bos, Natuur van DLO-Staring Centrum, drs.R.H. Kemmers.
In de serie 'Bodemgesteldheid van bosreservaat 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 in samenwerking 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

Inhetbosreservaat 'HetMolenven' indegemeenteWeerselo(Overijssel) isinoktober
1995een bodemgeografisch onderzoek uitgevoerd. Het doel vanhet onderzoek ishet
inkaartbrengenvandegeologische opbouwendebodemgesteldheid. Deonderzoeksgegevens zijn enerzijds in digitale vorm, anderzijds in een rapport en op 2 kaarten,
schaal 1 :5000,aangeleverd. Bosreservaat 'Het Molenven' heeft eenoppervlakte van
20 ha en is in eigendom en beheer van het Overijssels Landschap. Grove den, berk
en wilg zijn de belangrijkste boom- en struiksoorten 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;
- het vaststellen van het grondwaterstandsverloop.
BijhetonderzoekzijninHetMolenvenvan42steekproefpunten profielbeschrijvingen
gemaakt.
In hetgebiedkomenpleistocene enholocene afzettingen voor. Deoudste geologische
formatie binnen2,00m-mv.zijn defluvioperiglaciale afzettingen uitdeFormatievan
Twente.Deoverigeafzettingen zijn dedekzandenuitdeFormatievanTwenteenveen
uit de Formatie van Singraven. In figuur 2 en op de geologische kaart (kaart 1)
zijn de verschillende geologische formaties aangegeven.
De bodem bestaat uit veengronden, moerige gronden en zandgronden. Hierin komen
inhetmiddenvanhetvenvlierveengronden voor, dieverdernaarderanden overgaan
in broekeerdgronden, gooreerdgronden en moerpodzolgronden. De hoogst gelegen
zandgronden vormen debuitensterandvanhetven.Hierinkomen veldpodzolgronden
voor.Hethumusprofiel bestaatuiteenecto-organischdeeleneenendo-organischdeel.
Degemiddeldediktevandeecto-organischehorizontenbedraagtinHetMolenven 10,3
cm. In het bosreservaat komen de grondwatertrappen Ia, Ha, lila voor in de
veengronden,degooreerdgrondenendebroekeerdgronden.DegrondwatertrappenVao,
Vbo, VId en Vlld komen op de hoger gelegen zandgronden voor. Op de Bodem- en
grondwatertrappenkaart (kaart 2) zijn de verbreiding van de bodemeenheden en de
grondwatertrappen weergegeven.UitdeverhoudingtussendeC/N-ratioendeC/P-ratio
valt af te leiden dat in een groot deel van het ven eutrofe milieuomstandigheden en
in het buitenste deel mesotrofe milieuomstandigheden voorkomen. Uit de
analysegegevens van 11 watermonsters blijkt dat het ven grotendeels bestaat uit
atmoclien(neerslag) water, waarbij in het oostelijke deel van het ven bijmenging
voorkomt met lithoclien (grond)water. Het water is licht verontreinigd.

1 Inleiding

Het doel van het bodemgeografisch onderzoek inhet bosreservaat 'Het Molenven' in
de gemeente Weerselo 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
uitvanhetstartprogrammainhetbosreservaatonderzoek(BroekmeyerenHilgen,1991)
en vormt een basis omhet toekomstig verloop van bodemvormende processen in het
basisprogramma te volgen.
Om de uitgangssituatie 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.
DoordeUniversiteit vanAmsterdam iseindjaren '80uitgebreid onderzoek gedaanin
het Molenven. De onderzoeksresultaten (Broek et al., 1989) zijn een belangrijk
hulpmiddel geweestbijhetvastleggenvandeuitgangssituatieendesamenstellingvan
dit rapport.
Om de huidige bodemkundige situatie vast te leggen is veldbodemkundig onderzoek
verricht. Hiertoe isbijde steekproefpunten deprofielopbouw vandegrondentot 2,00
m - mv. vastgesteld, het grondwaterstandsverloop geschat en van iedere horizont de
dikte,de aard van het materiaal, de textuur en het humusgehalte gemeten of geschat.
Bovendien zijn van het humusprofiel de dikte en mate van decompositie van de
verschillendestrooisellagenvastgesteld.Verschillenenovereenkomstenindebodemgesteldheid gaan vaak samenmet visueel waarneembare verschillen en overeenkomsten
inhetlandschap,omdatbeideonderinvloedvandezelfde omstandighedenzijnontstaan.
Daardoor is het mogelijk de verbreiding van de verschillen en overeenkomsten in
vlakken op een kaart vast te leggen.
Methodenenresultatenvanditonderzoekzijnbeschrevenenweergegeveninhetrapport
en de conclusies zijn weergegeven op 2 kaarten (kaart 1en 2). Rapport en kaarten
vormen één geheel envullen elkaar aan.Hetisdaarom vanbelangrapport enkaarten
gezamenlijk te raadplegen.
Het rapport heeft devolgende opzet: Hoofdstuk 2geeft informatie over de ligging en
oppervlakte van het onderzochte gebied, de bodemvorming en de waterhuishouding.
Hoofdstuk 3beschrijft demethodevanhetbodemgeografisch onderzoek,hethumuspro-

11

fielonderzoek, de indeling van de gronden en het 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 van het bosreservaat, de bodemgesteldheid en het humusprofiel.
Eveneens in hoofdstuk 4 worden de analyseresultaten weergegeven en toegelicht. In
hoofdstuk 5 staan de conclusies van het onderzoek weergegeven op de geologische
kaart en de bodem- en grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 5000 (kaart 1en 2).
In aanhangsel 1worden determen enbegrippen die in het rapport of op dekaarten zijn
gebruikt nader verklaard of gedefinieerd. Aanhangsel 2 bevat een lijst van tot nu toe
verschenen rapporten in de serie over bosreservaat in Nederland.
De digitale bestanden van het bosreservaat 'Het Molenven', waarin de gegevens over
de profielopbouw zijn opgeslagen, blijven in beheer bij DLO-Staring Centrum en bij
IBN-DLO.
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2 Fysiografie

2.1 Ligging en oppervlakte
Bösreservaat 'Het Molenven' ligt in de gemeente Weerselo in de provincie Overijssel
(fig. 1). De oppervlakte van het bösreservaat bedraagt 20 ha. De topografie staat
afgebeeld op blad 28H van deTopografische kaart van Nederland, schaal 1:25000.
De begroeiing bestaat hoofdzakelijk uit grove den, berk en wilg. Het centrale deel van
Het Molenven bestaat uit een struweelvan wilg, gagel en riet. In de kruidlaag komt
onder grove den en berk veel pijpestrootje voor. Een klein deel heeft in de kruidlaag
een vegetatie van adelaarsvaren. Het bösreservaat wordt beschouwd als een fioristisch
karakteristiek vochtig Berken-Zomereikenbos (VanderWerf, 1991).
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2.2 Bodemvorming
In het bosreservaat 'Het Molenven' komt aan de oppervlakte veen en dekzand voor,
in de ondergrond komt fluvioperiglaciaal zand en leem voor. In dit moedermateriaal
treden onder invloed van onder andere de factoren klimaat, water, flora, fauna en de
mens, veranderingen op. Deze bodemvormende 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 alshumusvorming, ontkalking en silicaatverwering.
Podzolering, gleyvorming enhomogenisatie zijn verplaatsingsprocessen. De eventuele
bodemvorming ofpedogenese isweer afhankelijk van de aard van het moedermateriaal
en de tijdsduur waarover de bodemvormende factoren van invloed zijn (De Bakker en
Schelling, 1989). In dit gebied zijn dit vooral humusvorming en podzolering.
Een van demeest universele bodemvormende processen isde omzetting van organische
stof tothumus (humificatie) endeophoping hiervan opdebovengrond. Bij maagdelijke,
arme gronden (meestal kalkloze zandgronden) is deze omzetting gering en ontstaat er
een ophoping op de bovengrond in de vorm van een ectorganische humuslaag. De
gevormde humus wordt gemengd met de minerale ondergrond (vorming van een
endorganische horizont).Inmineralogisch rijke gronden wordt deorganische stofvrijwei
geheel in humus omgezet en is de menging inniger. De menging is het werk van
bodemdieren, vooral regenwormen. De bron van de organische stof is de vegetatie (en
in mindere mate de fauna).
Hetproces vanpodzolering ontstaat doordat dehumus indebovengrond van arme, zure
gronden gemakkelijk uiteen valt (dispergeert), en als disperse humus uitspoelt en op
enige diepte weer neerslaat op de zandkorrels.
Amorfe humus komt het meest voor bij zandgronden als gemakkelijk verweerbare
mineralen ontbreken, door verwering verdwenen zijn of niet meer voldoende basen
naleveren. Deuitgespoelde humuszuren (fulvo- enhuminezuren) hopen zichop, samen
met Fe en/of Al. Dit proces van uitspoeling en inspoeling (precipitatie) van humus, Al
en Fe wordt podzolering genoemd. Het is al een oude term, vermoedelijk een
praktijkterm die door de Rus Dokuchaiev in de vorige eeuw voor deze zonale bodem
is ingevoerd (Russ. pod = gelijkend op, en zola - as, naar de lichtgrijze kleur die de
uitspoelingshorizont, deE-horizont, kan hebben).Het iseen proces dat uiteraard alleen
in een klimaat kan voorkomen waarin neerslag de verdamping overtreft.
Veenvorming wordt in de bodemkunde meer gezien als een lithogeen proces. Een
belangrijk proces is de omzetting van het veen in de bovengrond tot humus. In
veengronden wordt deze vorm van humificatie gewoonlijk veraarding genoemd.
Veraarding en verwering van veen gaat uiteraard ook gepaard met materieverlies,
doordat deorganische stof gedeeltelijk isgemineraliseerd toto.a. C 0 2 en H 2 0. Hierdoor
zakt het maaiveld. Als veen vrijwel alleen door oxidatie is veranderd, wordt ook wel
van 'verwering' gesproken.
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2.3 Waterhuishouding
Het bosreservaat ligt als een depressie in een dekzandlandschap op 13-15 m +NAP.
Hetgrondwaterbevindtzichoveralbinnen2mbenedenmaaiveld.Doordegeïsoleerde
ligging tussen hoger gelegen dekzanden en door een slecht doorlatende leembodem
(Broek, 1989) komt in het centrale deel een ven voor met permanent hoge
grondwaterstanden. Dit heeft in het verleden tot veenvorming geleid. Door diverse
oorzaken is de drainagebasis in het ven geleidelijk aan gedaald. Oorzaken zijn o.a.
ontwateringvanhetvendoorhetgravenvaneendiepeslootin 1901 meteenuitbreiding
tussen 1916en 1933,onttrekkingdoordehuidigebegroeiingrondomhetvenen afname
vantoestromendgrondwaterrichtinghetvendoorcultuurtechnischemaatregeleninhet
aangrenzende landbouwgebied. Dit heeft tot gevolg gehad dat dunne veendekken op
deovergangvandeveengrondenendezandgrondengeheelofgedeeltelijk dooroxidatie
zijn verdwenen. In een normale zomer en het vroege najaar staat een groot gedeelte
van het ven droog. Door verlaging van het maaiveld door oxidatie van het veen zijn
de bovenste wortels van het daar voorkomende wilgenstruweel boven het maaiveld
uitgekomen. Om het verloop van het grondwater te kunnen volgen, zijn in het
bosreservaat drie grondwaterstandsbuizen geplaatst. De grondwaterstand wordt twee
keer per maand opgenomen door een medewerker van het Overijssels Landschap.
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3 Methode

3.1Bodemgeografisch onderzoek
Het bodemgeografisch onderzoek van het bosreservaat 'Het Molenven' is uitgevoerd
in oktober 1995.
Bodemgeografisch onderzoekbetrefteenveldbodemkundigonderzoeknaardevariabelen
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 van deverbreiding vandezevariabelen in bodemkundige
eenheden op een kaart en de omschrijving ervan in de bijbehorende legenda.
Het bodemgeografisch onderzoek van het bosreservaat 'Het Molenven' is uitgevoerd
meteendoorIKC-NatuurbeheerverstrekteenIBN-DLObijgewerktebasiskaart,schaal
1 : 2500. Op deze kaart is een ruitennet van 50 m x 50 m aangebracht, dat aangeeft
waar in het terrein de snijpunten liggen om de boringen te verrichten. Op 42
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 42 '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
om een zo betrouwbaar mogelijke bodem- en grondwatertrappenkaart en geologische
kaart temaken.Deboringen inhetruitennet worden uitgevoerd op0,5 mten noorden
van de markeringspunten 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
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uit dekenmerken die met de waterhuishouding samenhangen (roest- en reductievlekken
en blekingsverschijnselen, begindiepte van de totaal gereduceerde zone) is uit de
gemiddeld hoogste (GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) de
grondwatertrap (Gt) afgeleid.
Inhetbosreservaat 'Het Molenven' zijn driegrondwaterstandsbuizen geplaatst (zie fig.
1, blz. 13 en fig. 3, blz. 31). Hierin zullen tweekeer per maand grondwaterstanden
worden gemeten. De gegevens worden opgeslagen bij het Overijssels Landschap en in
het OLGA-databanksysteem van TNO.
De conclusies van het onderzoek naar debodemgesteldheid (inclusief de hydrologische
situatie) zijn samengevat op 2 kaarten 1 : 5000 (kaart 1en 2).

3.2 Beschrijving van het humusprofiel
Met het humusprofiel wordt dat deel van het bodemprofiel bedoeld dat uit dode
organische stof bestaat. De op de bodem aanwezige strooisellaag wordt gevormd door
afstervende planteresten, takken en bladeren. In de loop van de tijd 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 en wijze van afbraak is van veel factoren afhankelijk. De condities waaronder
afbraak plaatsvindt zijn van plaats totplaats verschillend. Van grote 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 deze verschillen in afbraaksnelheid ontstaat een differentiatie in
(organische) horizonten. Deze afzonderlijke horizonten samen vormen het humusprofiel.
Het humusprofiel kan worden onderverdeeld in een ecto-organisch deel en een endoorganisch deel. Het ectorganische deel, de O-laag, bestaat uit de strooisellaag, 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 als gevolg van een actieve bodemfauna een humeuze
bovengrond is ontstaan.
Binnen het ectorganische deel kunnen een OL-, een OF-,een OH- en een OO-horizont
wordenonderscheiden. DeOL (litter)-horizont bestaatuitrelatief verse dode plantedelen.
De OF (fermentatie)-horizont bestaat uit min of meer afgebroken litter, waarbij echter
macroscopisch herkenbare restenvanplanteweefsels domineren. DeOH-horizont bestaat
uit fijn verdeelde organische stof, waarin ten hoogste nog macroscopisch herkenbare
resten van wortels, hout en schors kunnen voorkomen. Deze humusvormen behoren
tot de terrestische humusvormen. In niet-terrestische milieus kan een organic-horizont
(=00-horizont) voorkomen, bestaande uitorganisch materiaal, geaccumuleerd als gevolg
van een, door een zeer slechte drainage veroorzaakte, geremde afbraak. Door verschillen
in verteringsgraad kunnen hierin horizonten voorkomen. Deze horizonten worden dan
Of- (fibric), Om- (mesic) en Oh- (humic)horizont genoemd.
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BinnenhetendorganischedeelonderscheidenweeenAh-horizont.Ditiseendoorsterke
humificatie van organische stof, donker gekleurde minerale horizont.
Dediktevan hethumusprofiel inhet algemeen, envan deafzonderlijke horizonten in
hetectorganischedeelinhetbijzonderenhetalofnietvoorkomenvandezehorizonten
isvanveelfactoren afhankelijk. Hierbij spelentypeenleeftijd vandebosopstand,aard
vanhetmoedermateriaal, afbraaksnelheid, antropogene invloeden als grondbewerking
en beheer een grote rol.
In 1981heeft Klinka(Klinkaetal., 1981)eensysteemontwikkeld omdeverschillende
humusvormenteclassificeren. In 1993isditsysteemdoorGreenetal.(1993)aangepast.
Indit systeem wordt globaal onderscheid gemaakt tussen morhumus,moderhumus en
mullhumus. Het al dan niet voorkomen van de te onderscheiden horizonten, de dikte
ervan en de aan- of afwezigheid van flora en fauna (schimmels, wormen, etc.) die de
afbraak beïnvloeden,bevorderenofverzorgen,zorgenvooreenverdereonderverdeling.
Binnenhetbosreservaatprogramma wordt getracht dit systeem opzijn toepasbaarheid
tetoetsen enditeventueel aantepassen of aantevullen.Wij volstaan daarom binnen
het startprogramma bosreservaat ermee,het humusprofiel nauwkeurig te beschrijven.
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 degronden inkarteerbare eenheden ingedeeld.
Deze eenheden zijn in de legenda ondergebracht, omschreven enverklaard. Getracht
is de verschillende soorten gronden zodanig te groeperen dat de legenda de indeling
overzichtelijk weergeeft. Hetdoelvanhetonderzoekendemeergedetailleerdekartering
in het bosreservaat 'Het Molenven' hebben ertoe geleid dat op bepaalde punten van
delandelijkeindelingisafgeweken ofdeonderverdelingisverfijnd. Bijdezandgronden
is de indeling naar textuur aangepast. Er komen 7 legenda-eenheden voor. Tussen []
staat de code voor een indelingscriterium.

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).Bovendienverschillengrondwaterstandenookvanjaar totjaarophetzelfde
tijdstip (Van Heesen en Westerveld, 1966). Het jaarlijks wisselend verloop van de
grondwaterstand opeenbepaaldeplaatsisteherleidentoteengeschematiseerdecurve.
Dezekangekarakteriseerd worden dooreengemiddeldhoogste(GHG),gecombineerd
met een gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). Hieronder wordt verstaan het
rekenkundig gemiddelde over zoveel mogelijk achtereenvolgende jaren (minimaal 8
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jaar) van de hoogste/laagste drie grondwaterstanden per hydrologisch jaar (1 april - 31
maart) van buizen die op of omstreeks de 14e en 28e van elke maand gemeten worden
(Van Heesen, 1971).Tot voorjaar 1986werden 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.
Wanneer aan een kaartvlak een bepaalde grondwatertrap is toegekend, wil dat zeggen
dat de GHG en GLG van de gronden binnen dat vlak, afgezien van afwijkingen ten
gevolge van onzuiverheden door het ontbreken van de steekproefpunten, zullen liggen
binnen de grenzen die voor die bepaalde grondwatertrap gesteld zijn. Daarmee wordt
dus informatie gegeven over de grondwaterstanden die men er in de periode
december-februari en juli-augustus in een gemiddeld jaar mag verwachten.
Om inzicht te krijgen in het grondwaterstandsverloop zijn in bosreservaat 'Het
Molenven' 3 grondwaterstandsbuizen geplaatst (zie fig. 1, blz. 13 en fig. 3, blz. 31).
Hierin worden twee keer per maand grondwaterstandsmetingen gedaan. De gegevens
worden opgeslagen bij het Overijssels Landschap en bij de OLGA-databank van TNO.

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 een eigen code en isdooreenlijn begrensd: de bodemgrens. 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 gegevens worden ingevoerd metbehulpvaneen veldcomputer
(HUSKY). Deze data kunnen als boorbestand worden uitgedraaid of digitaal worden
opgeslagen.Deprofielkenmerken zijnperbodemlaagofhorizontuitgebreidbeschreven
envastgelegd, omdatdezegegevens alsbasisgebruikt 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.
Dedigitale informatie van het bosreservaat 'Het Molenven' blijft inbeheer bijDLOStaring 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
De ontstaansgeschiedenis van'HetMolenven' is aande hand vande geologische
beschrijvingen uitdegeraadpleegde bronnennieteenduidig afteleiden (fig. 2).Inhet
bosreservaat komen binnen 2,00 m-mv. drie afzettingen voor (zie tabel 2,blz. 31)
uittweegeologischeformaties.FluvioperiglaciaalzandendekzanduitdeFormatievan
TwenteenveenuitdeFormatievanSingraven.Opca. 10m-mv.komteen afsluitende
tertiaire kleilaag voor met opdeovergang naar deafzettingen uitdeFormatievan
Twente nog een keileemlaag uitdeformatie van Drente.
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Formatie van Twente: fluvioperiglaciale afzettingen en eolische afzettingen
Inhet Weichselien kwamen koude (stadiale) en warme (interstadiale) klimaatsfasen voor.
De ondergrond was tot op grote diepte bevroren (permafrost). Debevroren ondergrond
was mede van invloed op een oppervlakkige afvoer van smeltende sneeuw met
erosiemateriaal afkomstig van de ontdooide bovenlaag van de permafrost op de
stuwwallen van Ootmarsum enOldenzaal. Inhetbekken vanHengelo lag inhet MiddenPleniglaciaal eengroot smeltwatermeer (Van der Hammen, 1961)waarin verschillende
erosiedalen van de stuwwallen uitmondden. Ook elders kwamen ondiepe meren en
plassen voor. Daarin is leem dat door de wind werd aangevoerd, afgezet. Deze
leemafzettingen wordentot defluvioperiglaciale afzettingen gerekend. Plaatselijk komen
deze afzettingen binnen 2 m beneden maaiveld voor. De leemlaag komt in 'Het
Molenven' in de ondergrond voor (Broek et al., 1989). Fluvioperiglaciale afzettingen
zijn gevormd inkleinerivieren, beken,meren enmoerassen. Ingesloten komen eolische
afzettingen voor (Van den Berg en Den Otter, 1993).
In het Boven-Pleniglaciaal werden door rivieren fluviatiele, kalkloze grove tot matig
fijne zanden aangevoerd en over de aanwezige afzettingen gedeponeerd. In 'Het
Molenven' komt een zandlaag voor direct boven de fluvioperiglaciale leemlaag. Dit
materiaal istijdens het Boven-pleniglaciaal afgezet. Het Molenven maakte deel uit van
een waterafvoerende stroomvallei.
Tijdens koude fasen in het Boven-Pleniglaciaal was de begroeiing schaars en traden
eropgrote schaalzandverstuivingen op.Hierdoor ontstonden dezogenaamde dekzanden,
eolische afzettingen met een afgeronde korrelvorm, die als een deken de aanwezige
sedimenten bedekten. Het dekzand in 'Het Molenven' bestaat voor een groot deel uit
oud dekzand en voor een klein deel uit Laat-Glaciaal jong dekzand. De geologische
kaart geeft aan dat hier zeer en matig fijn dekzand voorkomt dikker dan 2,00 m. Oud
dekzand is opgebouwd uit een afwisseling van horizontale laagjes lemig en niet-lemig
fijn zand en de ligging is vrij vlak. Jong dekzand is vaak duidelijk grover, de
gelaagdheid ontbreekt en de ligging is in de vorm van ruggen.
Aan het eind van het Weichselien werd het klimaat natter. Door veranderingen in het
waterregime zou inhet dekzand alsgevolgvan oppervlakkige afvoer van stromend water
doorerosie een laagte zijn ontstaan totophet fluvioperiglaciale zand. Inperioden waarin
de vallei droog stond werd zand uitgeblazen en elders als ruggen weer afgezet. In de
met rijk water gevoede laagte kon daarna de veenvorming een aanvang nemen. De
oorsprong van Het Molenven voert mogelijk terug tot in het Laat-Glaciaal.

Formatie van Singraven: veen
DeFormatie van Singraven bestaat uitbeekafzettingen en daarmee geassocieerd eutroof
tot mesotroof veen (Van den Berg en Den Otter, 1993).
Door het ontstaan van een meer kon al in het Laat-Glaciaal sediment van lemige gyttja
op de bodem van het meer worden afgezet. Gyttja is een modderige humusvorm. Het
ontstaat uit bezinksel van dode organismen (detritis) op de bodem van een ven onder
invloed van eutrofe milieuomstandigheden. Na gedeeltelijke ontbinding kan het een
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harde substantie worden die water tegenhoudt. Het organisch materiaal is onder de
microscoop geel van kleur.
GedurendehetHoloceenwerdvoortdurend detritusgesedimenteerdwaaruitgyttjawerd
gevormd.Deveenvormingkonnogdoorgaantotaanhetbeginvandezeeeuw, waarbij
vanverlandingenveenvormingonderoligotrofe milieuomstandighedennoggeensprake
was in het centrale deel van het ven. Het veen wordt gerekend tot de Formatie van
Singraven. Meer aan deranden van de hoger gelegen dekzanden vond wel veengroei
plaatsondermesotrofe omstandigheden.Inditgedeeltekwaminfiltratie vanregenwater
voorgeziendedaarvoorkomendepodzolering.Inmiddelsiseendeelvanditveendoor
oxidatie als gevolg van waterstandsverlaging weer verdwenen.

4.2 Bodemgesteldheid
Deinterpretatie vanderesultaten van het onderzoek isruimtelijk weergegeven opde
Bodem- engrondwatertrappenkaart, schaal 1: 5000(kaart 1).Vooreen verklaringof
definiëring van de gebruikte terminologie verwijzen we naar aanhangsel 1, de
woordenlijst.

4.2.1 Het humusprofiel
Hetecto-organischedeelvanhethumusprofiel bestaatuiteenOL-,OF-enOH-horizont.
De OF-horizont bevat hoofdzakelijk dierlijke uitwerpselen of droppings (OFa), een
aanwijzing van afbraak door microfauna, maarerzijn ook schimmels in aangetroffen
(OFaq).Inbosreservaat 'HetMolenven' isdegemiddeldediktevandeecto-organische
horizont 10,3cm (tabel 1).Bijdeveengronden endemoerigegronden iseendeelvan
deorganischebovengrondtothethumusprofiel gerekend.Erzijnindeveen-enmoerige
grondenvan5steekproefpunten profielbeschrijvingen gemaakt.Opveelplaatsenishet
humusprofiel oorspronkelijk onderanaërobemilieuomstandighedenontstaan.Alsgevolg
vangrondwaterstandsverlaging enoxidatievanhetveenzijnnuterrestische humusprofielen beschreven. De ecto-organische horizont is opgebouwd uit een OF- en een OHhorizont,diebeidenogweerzijnonderverdeeldopbasisvanstructuurensamenstelling.
De OF-horizont bestaat overwegend uit resten van riet en pijpestrootje, maar ook uit
veenmos.DeOH-horizont bevatveel grotewortels.Detotale diktevarieertvan 11-15
cm. Bij tussenboringen in het middengedeelte van Het Molenven in de daar
voorkomendesemi-terrestrischeveengrondenkomenOOf-horizonten voor,opgebouwd
uit resten van de huidige vegetatie. Nader onderzoek aan het humusprofiel in de
veengronden zal meer inzicht moeten geven in de opbouw ervan. Dit valt buiten het
kader van deze inventarisatie door het ontbreken van voldoende steekproefpunten.
Tabel1 Gemiddelde dikte (in cm) vande ectorganische horizont
Bosreservaat

OL

Het Molenven

16(n=27)

OF
5,2 (n=39)

OH
3,5 (n=37)

Totaal
10,3(n=42)
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4.2.2 Veengronden/Rauwveengronden [V]
Veengronden bestaan tussen ü en 80 cm - mv. voor meer dan de helft van de dikte uit
moerig materiaal. Door het ontbreken van een moerige eerdlaag zijn rauwveengronden
onderscheiden. Rauwveengronden zonder een zavel-, klei- of zanddek worden
vlierveengronden genoemd, rauwveengronden met eenzanddek worden meerveengronden
genoemd.

4.2.2.1 Vlierveengronden
Vk

Vlierveengronden, rauwveengronden met een gerijpte bovengrond en een
leemondergrond binnen 120 cm - mv.

Vz

Vlierveengronden, rauwveengronden met een gerijpte bovengrond en een
zandondergrond binnen 120 cm - mv.

Vc

Vlierveengronden, rauwveengronden bestaande uit rietzeggeveen of mesotroof
broekveen, detritus en gyttja; een gerijpte bovengrond en een zand- of
leemondergrond dieper dan 120 cm - mv.

Vlierveengronden komen voor in het centale deel van Het Molenven. Bij de
steekproefpunten Jl 1 en J19 zijn de gronden beschreven. Veel informatie is verkregen
uit extra tussenboringen. Er komen nogal wat verschillen voor in de opbouw en
samenstelling van het veen. Op veel plaatsen bestaat de laag van 0-60 cm uit half
veraard rietveen, rietzeggeveen of broekveen met daarin nogal wat leembijmenging en
overgangen naar een venige leemlaag. Op andere plaatsen bestaat de bovengrond uit
laagjes veraard veen en lemig zand. Deze gronden behoren tot de (hier niet verder
onderscheiden) meerveengronden.
Van ca. 40-60 cm - mv. tot 100-120 cm - mv. bestaat het veen uit detritus. Dit is een
gereduceerde mesotrofe veenlaag van onherkenbare samenstelling, zwartbruin van kleur,
met een fijne structuur die smerend aanvoelt. Daaronder bevindt zich ca. 30 cm dikke
meerbodemafzetting waarvan hetveen aangeduidt wordt alsgyttja. Deze laag kenmerkt
zich door een geel tot lichtbruine kleur, bevat veel lemige bestanddelen en zeer veel
fijne (fossiele) wortels.Ook komen in deze laag houtresten voor. Onder het veen komt
zeer sterk lemig zeer fijn dekzand voor, soms gelaagd met humeuze bandjes, dat
overgaat in matig fijn leemarm fuvio-periglaciaal zand. Ook komt op de overgang van
het veen naar de zandondergrond op veel plaatsen een leemband voor.
Bij een begindiepte van de zand- of leemlaag binnen 120 cm - mv. worden de
vlierveengronden aangeduidt met de code Vz en Vk; is de begindiepte van de zandof leemondergrond dieper dan 120cm -mv. dan worden deze gronden aangeduid met
decode Vc.Devlierveengronden komen voor met grondwatertrap wla enwlla, waarbij
het grondwater gedurende langere tijd boven maaiveld staat (toevoeging w).
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4.2.3 Moerige gronden
Moerige gronden zijn minerale gronden meteen moerige bovengrond of een moerige
tussenlaag.Zewordennaarhetalofnietvoorkomenvaneenduidelijkehumuspodzol-B
-horizontonderverdeeld inmoerigeeerdgrondenenmoerigepodzolgronden.Erkomen
broekeerdgronden en moerpodzolgronden voor.

4.2.3.1 Moerige eerdgronden/Broekeerdgronden [vWz]

vWz Broekeerdgronden, moerigeeerdgronden metindeondergrondzandzonder
duidelijke humuspodzol-B
Broekeerdgrondenkomenvoorineensmallestrookopdeovergangvandeveengronden
en de hoger gelegen zandgronden. Van de steekproefpunten K12 en L17 zijn
profielbeschrijvingen gemaakt. De overige informatie is verkregen uit extra
tussenboringen.
Broekeerdgronden hebbeneenmoerigeeerdlaagdunnerdan40cm.Gezien deaarden
samenstellingvandemoerigeeerdlaagzijnhetgedegradeerdevoormaligeveengronden.
Het oorspronkelijk veendek is door oxidatie in dikte afgenomen, waardoor ze tot de
broekeerdgronden gerekend worden. Van 0-35 cm - mv. bestaat de bovengrond uit
veraard en half veraard veen, al dan niet gedeeltelijk gelaagd met een zand of leem
tussenlaag.Hethieropvoorkomendehumusprofielbestaatuitveenmosveen,broekveen
ofrietzeggeveen.Onder demoerige eerdlaag komt gelaagd zwak en sterk lemig,zeer
en matig fijn zand voor met daarin een veelal zwak ontwikkelde Bh of BC-horizont.
Op een aantal plaatsen voldoet de moerige eerdlaag niet aan de vereiste dikte. De
gronden meteenveendekje ofeenmoerige eerdlaag dunnerdan 15cmbehorentotde
vlakvaaggronden (zie toevoeging G).
Broekeerdgronden komen voor met grondwatertrap lila.

4.2.3.2 Moerige podzolgronden/Moerpodzolgronden [vWp]

vWp Moerpodzolgronden, moerige podzolgronden zonder eerdlaag met in de
ondergrondzand meteenduidelijke humuspodzol-B
Van steekproefpunt F3 is een profielbeschrijving gemaakt. In het westelijke deel van
HetMolenvenkomtronddewaterplasdirectachtereenopgehoogdewaleenlaagtevoor,
waarin plaatselijk moerpodzolgronden zijn aangetroffen. Mogelijk is deze laagte
ontstaan doorafgraving of alsgevolgvanherstelwerkzaamheden aanhetven,evenals
dedoorophogingontstanerug.Moerpodzolgrondenverschillenvandebroekeerdgronden
door het voorkomen van een duidelijke humuspdzol-B-horizont. Er zijn een beperkt
aantal extra boringen gedaan. De moerige bovengrond maakt deel uit van het
humusprofiel enbestaatuiteenOL-,OF-enOH-horizont. Daaronder komteen40cm
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dikke Bhe-horizont, die overgaat in de Ce-horizont. De dekzandondergrond bestaat uit
sterk lemig zeer fijn zand, overgaand in zwak lemig zeer fijn zand.
De gronden komen voor met grondwatertrap wllla en Vbo.

4.2.4 Zandgronden
Zandgronden zijn minerale gronden (zonder moerige bovengrond ofmoerige tussenlaag)
waarvan het niet-moerige deel tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer dan de helft van die
dikte uit zand bestaat. Binnen de zandgronden in het bosreservaat 'Het Molenven' zijn
naar de aard van debodemvorming humuspodzolgronden eneerdgronden onderscheiden.
Binnen de humuspodzolgronden komen veldpodzolgronden voor en binnen de
eerdgronden komen gooreerdgronden voor.
De zandgronden inhetbosreservaat bestaan naar detextuur van debovengrond uit zeer
fijn[3] zand. Naar hetleemgehalte komen sterkenzeer sterklemige[6],sterklemige[5],
zwak en sterk lemige[4] en zwak lemige[3] zandgronden voor.

4.2.4.1 Humuspodzolgronden/Veldpodzolgronden
Podzolgronden hebben een inspoelingslaag (B-horizont), waarin organische stof al of
niet samen met ijzer- en aluminiumverbindingen is opgehoopt. Naar de aard van de
humus in de duidelijke podzol-B-horizont zijn alleen humuspodzolgronden
onderscheiden. Door het voorkomen van hydromorfe kenmerken worden de gronden
veldpodzolgronden genoemd.

Hn35
Veldpodzolgronden in sterk lemig[5] zeer fijn zand[3]
Hn34
Veldpodzolgronden in zwak en sterk lemig[4] zeer fijn zand[3]
Veldpodzolgronden in sterk lemig zeer fijn zand komen voor in het oostelijke gelegen
hogere deel van hetbosreservaat en ineen smalle strook opdeovergang van de moerige
gronden naar de nog hoger gelegen zandgronden in de rest van het bosreservaat. Van
24 steekproefpunten zijn profielbeschrijvingen gemaakt.
Veldpodzolgronden in zwak en sterk lemig zeerfijn zandkomen voor in het westelijke
deel van het bosreservaat op de hoogst gelegen zandgronden. Van 5 steekproefpunten
zijn profielbeschrijvingen gemaakt. Het zand bestaat uit jong en oud dekzand. Het
leemgehalte van dezandbovengrond varieert van 15-38%. Dezandgrofheid loopt uiteen
van95-165pm.Metname inhetnoordoostelijke deelkomen enkele zwak lemige, matig
fijnzandige veldpodzolgronden voor. Een groot deel van de beschreven punten bestaat
uit zeer fijn sterk lemig oud dekzand. Het organische-stofgehalte van de Ah-horizont
varieert van 0.5-10%. Bij een deel van degronden komt nogeen 10-15cm dikke venige
of moerige bovengrond in de vorm van een gliedelaagje voor (F17, F19, G18, H19).
Oorspronkelijk waren dit moerpodzolgronden en broekeerdgronden. Door oxidatie en

28

mineralisatie van het veendekje is de dikte ervan afgenomen of is het veen geheel
verdwenen. Ze komen voor met grondwatertrap lila.
Het leemgehalte in de ondergrond varieert van 12-45%en de zandgrofheid van 100220um. Bij een aantal steekproefpunten is in de ondergrond een humeuze leemlaag
aangetroffen in dikte variërend van 0.5-40 cm (B14, D16,E18,H21,L15). De dikte
vandeBhe-enBC-horizont samen looptuiteen van 20-120cm.Degemiddelde dikte
bedraagt ca. 50 cm.
Veldpodzolgrondenkomenvoormetdegrondwatertrappenwllla,lila,Vao,Vbo,VId.

Hn33
Veldpodzolgronden inzwak lemig[3]zeerfijnzand[3]
Veldpodzolgronden in zwak lemig zeer fijn zand komen voor in een smalle hoog
gelegen rug in het zuiden nabij de Molenvenweg. Er zijn twee steekproefpunten
beschreven.Indezejongedekzandrugbedraagthetleemgehaltevandebovengrond 1216%endezandgrofheid isca 140urn.In deondergrond varieertdezandgrofheid van
140-155 um en het leemgehalte van 15-22%.Door de wat hogere ligging komen de
gronden voor met grondwatertrap Vlld.

4.2.4.2 Eerdgronden/Gooreerdgronden
Eerdgronden hebben een minerale eerdlaag. Naar de dikte van de minerale eerdlaag
komenalleendunne(15-30cm)eerdgrondenvoor. Doorhetontbrekenvan hydromorfe
kenmerken zijn alleen gooreerdgronden onderscheiden.
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Gooreerdgrondenin sterk enzeer sterk lemigzeer fijn zand meteen
dunnemineraleeerdlaagenzonderijzerhuidjesenzonderroest
Gooreerdgronden komen voor in het oostelijke deel van het bosreservaat. Door de
relatief lage ligging heeft er geen podzolering plaatsgevonden. Er zijn van 3
steekproefpunten profielbeschrijvingen gemaakt(C18,D17,D19).Deoverigeinformatie
is verkregen uit extra tussenboringen.

Hetbodemprofiel bestaat uiteenAh eneen Ce-horizont, die overgaat ineen Cgr-en
Cr-horizont. In de Cg-horizont komt lokaal roest voor, waarschijnlijk door stagnatie
opdeleemlaag,waardoordegrondentotdebeekeerdgrondengerekendmoetenworden.
Door de landschappelijke ligging zijn ze tot de gooreerdgronden gerekend. Het
organische-stofgehalte van de minerale eerdlaag bedraagt 2-10%. Een deel van de
grondenbehoordevanoorsprongtotdebroekeerdgronden. Dooroxidatievanhetveen
isdemoerigebovengrondverdwenen.Hetleemgehaltevandesterktotzeersterklemige
bovengrond loopt uiteen van 20-38%.De zandgrofheid varieert van 100-145 urn.
De ondergrond bestaat uit leemarm tot sterk lemig, zeer en matig fijn zand met een
leemgehalte van8-22%eneenzandgrofheid van 130-230pm.Bijde steekproefpunten
D17 en D19 komt een 10cm dikke venige leemlaag in de ondergrond voor.
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De gronden komen voor met de grondwatertrappen wlla, wllla, lila, Vao, Vbo. Bij de
grondwatertrappen met toevoeging w is sprake van langdurig water boven maaiveld.

4.3 Toevoeging en algemene onderscheiding op de bodem- en
grondwatertrappenkaart
In een smalle strook rond het open watergedeelte in het westelijke deel van het
bosreservaat komt achter een strook opgehoogde gronden een doorlopende laagte voor.
Deze laagte is mogelijk een gevolg van afgraven. Het oorspronkelijk aanwezige veen
is vrijwel geheel verdwenen en er heeft zich inmiddels opnieuw wat veen gevormd.
Als gevolg hiervan komen er verschillende bodemtypen in voor, nl. broekeergronden,
veldpodzolgronden, moerpodzolgronden envlakvaaggronden. Door het ontbreken van
steekproefpunten is deze informatie verkregen uit extra boringen. Met een associatie
zijn deze gronden op de kaart aangegeven.
De gronden komen voor met de grondwatertrappen wlla en wllla.
Langs een deel van het water komt een hoger gelegen strook voor met een opgebracht
heterogeen mengsel van zand, leem en veen. Dit materiaal is vermoedelijk afkomstig
uit het ven, nadat dit in 1959 is uitgediept en schoongemaakt (Broek et al. 1989).

4.4 Bodem- en grondwateranalyse
Tijdens het onderzoek zijn op 9-10-95 op 6 plaatsen van de bovengrond in totaal 12
humusmonsters genomen. Het betreft 2 horizonten per plek. Op dezelfde plaatsen zijn
6 watermonsters genomen uit het bovenste grondwater, aangevuld met een 5-tal
watermonsters van andere plaatsen. De plaatsen waar de monsters genomen zijn staan
afgebeeld op figuur 3.
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Fig.3 Liggingvande monsterplekken ende locatievande grondwaterpeilbuizen

Dewatermonsters(tabel2)enbodemmonsters(tabel3)zijnvolgens standaardmethoden
geanalyseerd.
Tabel2Analyseresultaten vande watermonsters
SPP
NR

EC20 pH
mS/m -

K+
mg/1

Na+
mg/1

Ca++
mg/1

C13
D13
FG13
H13
FIO
G8
GH8
H8
18
K17
L17

97,0
27,7
31,4
36,4
29,6
12,9
28,8
11,5
26,0
47,0
42,8

7,1
0,3
0,3
0,3
0,6
1,2
0,3
0,3
1,2
0,3
0,3

26,9
11,6
18,9
24,4
22,6
10,7
18,8
11,3
16,7
27,2
22,4

87,6
42,5
28,6
40,2
19,7
3,0
27,3
6,0
4,4
62,4
73,2

3,8
5,3
5,6
4,4
4,4
4,2
4,8
4,9
3,9
5,5
6,1

Mg++ Cl'
mg/1
mg/l
17,6
5,6
3,9
6,4
4,7
0,8
5,0
1,3
1,8
5,8
5,1

96,2
13,3
29,6
39,4
16,3
18,9
19,0
13,9
26,0
55,4
45,4

S04=
mg/1
367,1
90,1
54,6
104,2
87,4
20,1
73,7
15,3
55,1
97,6
26,2

HC03'
mg/l
0,0
23,0
19,0
0,1
0,0
0,0
0,4
0,2
0,0
39,0
120,0

N02+3 NH4+
mgN/1 mgN/1
0,60
1,65
0,05
0,07
0,09
0,08
0,13
0,09
7,86
0,05
0,21

1,12
0,23
0,09
0,08
0,14
1,42
0,24
0,90
0,85
0,22
0,20
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Tabel 3 Analyseresultaten van de grondmonsters
SPP

diepte

nr

in cm

C13.1
C13.2
D13.1
D13.2
F13.1
F13.2
H13.1
H13.2
KI7.1
K17.2
L17.1
L17.2

0- 5
5- 12
0- 7
7- 17
0- 5
5-25
0- 5
5-25
0- 5
5-25
0- 5
5-25

pH-w

4,10
3,48
4,48
4,87
4,34
4,24
4,71
4,36
4,91
5,06
4,82
4,85

org.stof

Ca

(gl.verl)

(meq/kg)

94,59
83,34
88,74
14,32
88,86
39,57
88,53
53,80
93,42
65,49
86,81
33,79

44,0
48,0
175,3
40,3
218,4
50,6
216,0
86,2
275,1
309,4
263,6
282,4

Mg

Na

K

CEC

N

P

C/N

C/P

21,8
24,1
19,4
20,3
16,2
18,7
17,0
13,4
19,9
14,4
18,7
23,4

689
715
537
785
509
506
501
444
473
181
617
645

(mg/100g)
14,2
12,7
20,9
5,3
43,1
11,9
42,4
21,0
36,0
23,0
20,9
12,9

10,1
13,0
9,4
8,0
12,2
10,4
12,5
12,2
13,0
11,6
14,2
11,1

32,2
22,2
32,7
8,7
25,3
14,9
26,7
14,7
34,6
13,1
30,8
13,2

662,3
618,2
309,2
271,1
710,1
748,9
623,3
683,0
486,7
666,2
751,3
5(K),2

2301
1836
2421
374
2900
1120
2759
2128
2487
2418
2466
766

70,5
60,0
105,2
25,5
114,7
63,0
117,4
93,5
134,0
332,4
81,5
41,9

In de watermonsters zijn de volgende variabelen geanalyseerd:
- pH,
het electrisch geleidingsvermogen (mS/m),
de concentraties kalium, natrium, calcium en magnesium (mg/l),
de concentraties chloride en sulfaat (mg/1),
- bicarbonaat, nitraat, ammonium (mg/l).
In de bodemmonsters zijn de volgende variabelen geanalyseerd:
- pH-water,
CEC 8 t (volgens Bascomb in BaCL2/TYEA-extract),
Ca-, Mg-, Na-, K-uitwisselbaar (in CEC extract),
N-totaal (NH 3 bepaling in Kjeldahldestruaat),
P-totaal (met molybdeenblauw in Kjeldahldestruaat).
Met de analyseresultaten zijn een aantal afgeleide variabelen berekend. Een aantal van
dezeberekeningen zijn gebaseerd opregressievergelijkingen tussen variabelen afkomstig
van andere databestanden (Kemmers, 1990;Kemmers et al., 1992;Jansen et al., 1994):
C-elementair (0,53 x % org.stof),
- P-organisch (0,51 x P-tot + 0,0005 x % org.stof - 0,0105),
- C/N-ratio (C-elem./N-totaal),
C/P-ratio (C-elem./P-organisch),
- Ca-bezetting (Ca-uitwisselbaar/CEC).

4.5.1 De basentoestand

Zuurgraad en calciumbezetting
De bodemzuurgraad wordt afgelezen aan depH. De pH isniet-lineair gecorreleerd met
de calciumbezetting van het adsorpsiecomplex. De lijn in figuur 4 geeft het verband
weertussen deze variabelen diebepaald zijn inmonsters van dewortelzone uiteen groot
aantal natuurterreinen. De figuur laat zien dat de pH in het traject met een
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calciumbezetting van 60tot 30% gebufferd wordt bij een waarde van pH 5,0-5,5via
kationenomwisseling. Pas als de ondergrens van dekationenbuffer verbruikt is,daalt
de pH sterk bij een verdere vermindering van de calciumbezetting.
MetnamedemonstersuitderaaiCl3t/mH13zijngevoeligvooreenverderpH-daling.
DeCa-bezetting langs derand (monster C13)islaag.Inhet centrale deel vanhetven
varieert deCa-bezetting van 30-60%(monster D13, F13,H13) indebovenstelaagen
vanminderdan 10%tot 15%indetweedelaag(D13, F13,H13)enisdepHnoggoed
gebufferd. Niettemin lijkt hiereenprocesvanbodemvorming gaandediezichnogniet
in een lage pH-waarde uit maar al wel inverlaagde waarde voor Ca-bezetting. Inhet
humusprofiel uit zich dat in de vorming van een ectorganische laag bij Cl3; in een
gliede-eerdmoder, kenmerkend voor verdroogderanden van hoogvenen envennen bij
Dl3, in een moerige-eerdmoder wat duidt op veraard veen in verdroogde beekdalen
bijFl3; enineeneerd-mesimorwatstaatvoorlichtveraardemorsenmodersineutroof
veen bij H13.
6,0

r

5,5

5,0

K17.2 •
D13.2 •

K17.2 •
L17.1 •
H13.1 •

g 4,5
X
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o.
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Fig.4 Verband tussende zuurgraadende calciumbezetting van hetadsorpsiecomplex van12
bodemmonsters uitHetMolenven

4.5.2 De trofiegraad
Stikstof enfosfor zijn debelangrijkste voedingsstoffen voorplantengroei.Debronvan
dezevoedingsstoffen isdeorganischestofvandebodem.Derijkdom vandeorganische
stof aan stikstof en fosfor wordt uitgedrukt indeC/N-enC/P-ratio(fig. 5).Naarmate
deC/P-resp.C/N-ratiohogeriskomtbijmineralisatie minderNenPbeschikbaar. Bij
een C/N-ratio kleiner dan 20 vindt er netto-mineralisatie plaats van stikstof dat
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Fig. 5 Verband tussen de CIN- en C/P-ratio van 12 bodemmonsters in Het Molenven.

beschikbaar komt voor de vegetatie. Wanneer door verlaging van het grondwater het
van oorsprong gereduceerde veen gaat oxideren treden erprocessen van decompositie,
humificatie en mineralisatie op. Daarbij nemen de C/N- en C/P-ratio af, omdat C, dat
bij mineralisatie is vrijgekomen, als C 0 7 uit het systeem verdwijnt, terwijl N en P
worden geïmmobiliseerd. In absolute zin nemen de percentages C, N en P echter af
tijdens het omzettingsproces. Bij een C/P-ratiovan meer dan 500 (C13,D13,L17) komt
bij mineralisatie van organische stof de geringste hoeveelheid nutriënten beschikbaar.
Bij een C/P-ratio lager dan 200 is de organische stof rijk aan fosfor (KI7.2)
Uit de C/N-ratio kan worden afgeleid dat de monsters met een C/N van 20 tot 32
afkomstig zijn van plaatsen met N-mesotrofe milieuomstandigheden (Verhoeven et al.,
1993). Dit zijn de monsterplaatsen bij C13 (Hn35 - veldpodzolgrond), L17 (vWz broekeerdgrond), diemeer naarderandtoe gelegen zijn. Demonsters met een C/N-ratio
<22 zijn afkomstig van plaatsen met N-eutrofe milieuomstandigheden, broekeerdgronden
en vlierveengronden gelegen in het centrale deel van het ven. Onder N-eutrofe
milieuomstandigheden kan de C/P-ratio uiteenlopen van 100-1400 (Verhoeven et al.,
1993).Bij een C/P-ratiotot 600behoren de locaties volgens het indelingssysteem voor
broek-Xbossen(Clerkx etal., 1994)totdegroeiplaats vandegeïsoleerde beekdalen, met
een vegetatie gelijkend op dat van het zompzegge-elzenbos en zompzegge-berkenbos.
Een deel van de monsterplekken in het centrale deel van Het Molenven bevindt zich
in dit traject.
Opvallend is de lage C/P-ratio van monsterpiek K17. Door inundatie met verrijkt
landbouwwater vanuit het noordoostelijk van het ven gelegen landbouwgebied in het
verleden (Broek et al., 1989) komt in de humuslaag van 5-25 cm een hoog P-gehalte
voor. In de laag tot 5 cm -mv. neemt het P-gehalte af, doordat deze laag vermoedelijk
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isontstaan nahetafsluiten vande sloot. N-mesotrofe milieuomstandigheden meteen
C/P-ratio van ca. 600-700 behoren volgens Clerkx et al. tot de matig verdroogde tot
sterkverdroogde hoogvenenenvennen.Ditishetgevalbij demonsterplekken C13en
L17.

4.5.3 Hydrochemie
Met behulp van het model MAIONFkan opbasis van balans-ionen en het electrisch
geleidingsvermogen de mate van overeenkomst van de grondwatermonsters worden
berekendmet referentie-watertypen (VanWirdum, 1990). Dereferentiewatertypen zijn
representatieve monsters voor de verschillende compartimenten uit de hydrologische
kringloop.Hetbetreft atmoclien (neerslag) water, lithoclien ('gerijpt') grondwater uit
eenkalkarm sediment,lithoclien grondwater uiteenkalkrijk sediment, de gemiddelde
samenstelling van het Noordzee-(thalassoclien) water en de gemiddelde
Rijnwatersamenstelling. Rijnwater kanwordenbeschouwd alseenverontreinigdtype.
De methode staat beschreven in Jansen et al. (1996).
Bij de typering van de watermonsters is onderscheid gemaakt in dominant atmoclien
(regenwaterachtig), dominant lithoclien (grondwaterachtig) en verontreinigd water.
De watermonsters (tabel 4, figuur 6) zijn genomen uit het bovenste grondwater in
oktober 1995.In alle monsters komt een geringe verontreiniging voor, variërend van
enkeleprocenten (D13,F10,GH8)tot 30%(C13,FG13,H8).Demonsters G8, GH8,
H8en18 bestaan uitatmotroof water,aldannietenigszinsverontreinigd.Demonsters
C13, D13,FG13,H13,F10 en K17 hebben een bijmenging van lithoclien water, zij
hetingeringemate.MonsterL17heeft bevateenhoogpercentagelithoclien water.De
conclusiehieruitisdatHetMolenvenvoorhetgrootstedeelgevuldismetregenwater.
Aanvoervangrondwaterkomtvoorinhetnoordoostelijke deelvanhetvenviaoost-west
verlopendestroomlijnen. Vermoedelijk wordthettoestromendegrondwatergrotendeels
viaafbuigende stroomlijnen grotendeels afgevoerd inderichtingvande Spikkersbeek
ten noorden van Het Molenven, zodat de toevoer naar Het Molenven gering is.
Uit deanalyseresultaten in tabel 2blijkt dat delocatie C13 sterk isverontreinigd. Dit
is af te leiden uit het hoge chloridegehalte en het hoge waarden voor S0 4 en NH4.
Vermoedelijk speelt hier een verhoogde atmosferische depositie een rol. Dit geldt in
zekerezinookvoordelocatieKI7; dezeverontreiniging heeft mogelijk temakenmet
de infiltratie van verrijkt landbouwwater in het verleden.
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Tabel 4 Aandeel van de watertypen in procenten uit 11 watermonsters in Het Molenven
Nr

Atmotroof

Cl3
D13
FG13
H13
F10
G8
GH8
H8
18
K17
L17

60
85
50
65
85
80
95
75
85
65
20

Lithotroof

Verontontreinigd

20
10
25
15
10

20
5
25
20
5
20
5
25
15
20
15

15
65

100

::::::::

•

80

jj§

.*.*.*.
•• •

60

; •l'lv
•

•

•

*

•

•

"O

•

•

•

•

•

•

>

>••
•• •
•• •

ai 40

•

•

•

• •:•:•:•
•

20

• : • : • : •

^ $
C13

D13

F10

FG13

H13

I8

G8

GH8

H8

K17

Legenda
[*•*• • •*•*! Atmoclien
Verontreinigd
Lithoclien

Fig. 6 Mate van overeenkomst met de referenties: atmoclien water (atmo), lithoclien water (litho),
verontreinigd water (v-atmollitho)
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L17

5 Conclusies
Deprofielbeschrijvingen zijn deeigenlijkeresultatenvanhetonderzoek.Deinterpretatie
vandeprofielbeschrijvingen bepaalt,samenmetvisueleveldkenmerkenalstopografie,
hoogteligging en vegetatie, de ligging en de verbreiding van de bodemeenheden op
de bodem- en grondwatertrappenkaart (kaart 2).Deze kaart wordt beschouwd als de
conclusievanhetonderzoeknaarhetvoorkomenendeverbreidingvandeverschillende
bodemeenheden.
Opdebodem-engrondwatertrappenkaart vanhetbosreservaat 'HetMolenven'komen
vlierveengronden, broekeerdgronden, moerpodzolgronden, gooreerdgronden en
veldpodzolgronden voor.Degrondwatertrappen zijn wla,wlla,wllla,lila, Vao,Vbo,
Vlo, VId en Vlld.
De bodem is opgebouwd uit fluvioperiglaciale afzettingen en dekzanden behorende
tot de Formatie van Twente en uit veen dat tot de Formatie van Singraven behoort.
Metbehulpvandeprofielbeschrijvingen endeverbreidingvandebodemeenheden op
de bodem- en grondwatertrappenkaart wordt de geologische opbouw van het gebied
per vlak weergegeven op de geologische kaart (kaart 1).
Uithethumusprofielonderzoek komtnaarvorendatdegemiddelde diktevan deectoorganischehorizont 10,3cmbedraagt.Dezeisopgebouwd uiteen OLvanca. 1,6 cm,
een OF van ca. 5,2 cm en een OH van ca. 3,5 cm. Het betreft hoofdzakelijk de
humusprofielen in de zandgronden en de moerige gronden. Door het ontbreken van
voldoendesteekproefpunten zijnnogweiniggegevensbeschikbaaroverhet humusprofiel
in de vlierveengronden.
Uit het bodemonderzoek komt naar voren dat door verlaging van het grondwater in
hetveneen deelvanhetveen isgeoxideerd. Ditheeft vooral gevolgen gehad voorde
nu als broekeerdgronden en gooreerdgonden weergegeven delen van het ven op de
overgang van het veen en het dekzand. Uit een vergelijking met een bodemkaart uit
1983 van Bosch blijkt dat er in die tijd een duidelijk grotere oppervlakte veen- en
moerige gronden voorkwam. Het veen is vermoedelijk al gevormd aan het eind van
het Pleistoceen en is in de vorm van detritus en gyttja op de bodem van een meertje
afgezet. De toplaag van het veen bestaat uit sterk leemhoudend mesotroof rietveen,
zeggerietveen, broekveen en plaatselijk uit veenmosveen. Onder het veen komt op
veel plaatsen een leemlaag voor. Het pleistocene zand wordt gerekend tot het oude
dekzand.
Het grondwater fluctueert, waarbij de laagste standen in de nazomer voorkomen en
de hoogste standen in de winter. Onder normale omstandigheden staat gedurende de
winterenhet voorjaar totin devoorzomer hetgehele centrale deelvanhet venonder
water. In de zomer valt een groot deel van het ven droog.
Uit de analysegegevens van 12 bodem- en 11 watermonsters blijkt dat het ven
grotendeelsbestaatuitatmoclien(neerslag)water, waarbij vooralinhetoostelijke deel
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vanhetven enigebijmenging voorkomt met lithoclien (grond)water. Verder ishet water
licht verontreinigd. Door atmosferische depositie komen bij C13 hoge concentraties
chloride voor in het bovenste grondwater. Door infiltratie met verrijkt landbouwwater
inhetverleden komen bij KI7 hogere chloride-en sulfaatconcentraties en fosfaatgehaltes
voor in bodem- en grondwater.
De lage Ca-bezetting langs de rand en vooral in de tweede bemonsterde laag in het
centrale deel van het ven uit zich nog niet in een verlaagde pH. De pH is nog goed
gebufferd. Het proces van bodemvorming komt nog niet tot uiting in een verlaagde
pH, maar al wel in verlaagde waarden voor de Ca-bezetting. Uit de verhouding tussen
de C/N-ratio en de C/P-ratio valt af te leiden dat in een groot (centrale) deel van het
ven eutrofe milieuomstandigheden voorkomen en in het buitenste deel mesotrofe
milieuomstandigheden. Uit vergelijking met deindeling voorbroekbossen van de C/NenC/P-ratiozijn deomstandigheden inHetMolenven tevergelijken meteen geïsoleerd
beekdalsysteem (centrale deel) en met matig tot sterk verdroogde venranden en
hoogvenen (overige deel).
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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 en Schelling 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 vande litter, 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-horizontmeteenrelatief sterkeaccumulatie,blijkenduitdedonkerekleurtenopzichte
van dediepere horizonten endeduidelijke 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 vande minerale 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 (Ten Cateet al.,
1995).
Bewortelingsdiepte:
Diepte waarop eenéénof tweejarig volgroeid gewas nogjuist voldoende wortelsin
een 10%droogjaar kanlaten doordringen omhet aanwezige vocht aandegrond te
onttrekken.Ookwel'effectieve bewortelingsdiepte' genoemd (TenCateetal.,1995)
Bh-horizont:
Bovenste deel vaneen B-horizont, datzeer sterk methumus verrijkt is.
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Bhs-horizont:
Inspoelingshorizont; een horizont waaraan door inspoeling uit een hoger liggende
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 bosreservaat 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 de bouwvoor. In bosreservaat 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 zonderijzerhuidjes, roestvlekken en kenmerken vanvolledigereductie.
Cem- of Aem-horizont:
Micropodzol-E-horizont.
Cg-horizont:
Minerale horizont met roestvlekken.
Chm- of Ahm-horizont:
micropodzol-A-horizont;
2C-horizont:
Minerale of moerige horizont die weinig of niet veranderd is door bodemvorming en
waarbij de bovenliggende horizonten uit ander materiaal zijn ontstaan.
Duidelijke humuspodzol-B-horizont:
Duidelijke podzol-B-horizont,waarin beneden 20cm diepte eenBh-horizont voorkomt,
of waarvan debovenste 5-10 cm (of meer) amorfe humus bevat, die als disperse humus
is verplaatst.
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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
degrondwaterstand, afgelezen bij hetdalvandegemiddelde grondwaterstandscurve.
Grind, grindfractie:
Minerale delen groter dan 2 mm.
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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 is aan 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 en 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.
Gyttja:
Gyttja iseen modderige humusvorm, die op debodem van eutrofe en oligtrofe wateren
kan ontstaan en gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van veel micro-organismen
en restanten van waterdieren.
HG3:
Het gemiddelde van de hoogste drie grondwaterstanden die in een winterperiode (1
oktober-1 april) 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 de grond metkenmerken 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.
- Voordeeerdgronden endevaaggronden: (a)eenCn-horizont binnen 80cmdiepte
beginnenden/of:(b)eenniet-gerijpte ondergronden/of:(c)eenmoerigebovengrond
en/of:(d)eenmoerigelaagbinnen 80cmdieptebeginnend; (e)bijzandgrondenmet
eenAdunnerdan50cm:geenijzerhuidjes opdezandkorrels onderdeA-horizont;
(f)bijkleigrondenmeteenAdunnerdan50cm:roest-ofreductievlekken beginnend
binnen 50cmdiepte.
Hydromorfe verschijnselen:
Door periodieke verzadiging vandegrond metwater veroorzaakte verschijnselen. In
het profiel waarneembaar in de vorm vanblekings- en gleyverschijnselen, roest-en
'reductie'vlekkeneneentotaal 'gereduceerde' zone.Inijzerhoudende grondenmeestal
gley of gleyverschijnselen genoemd.
Kalkarm, -loos, -rijk:
Bijhetveldbodemkundigonderzoekwordthetkoolzurekalkgehaltevangrondgeschat
aandematevanopbruisenmetverdundzoutzuur(10%HCl).Erzijndriekalkklassen:
- 1.kalkloos materiaal; geen opbruising; overeenkomend met minder danca. 0,5%
CaC0 3 , analytisch bepaald, d.w.z.degeanalyseerde hoeveelheid C0 2 , omgerekend
in procenten CaCO(opdegrond).
- 2. kalkarm materiaal:hoorbare opbruising;overeenkomend metca.0,5-2% CaC0 3 .
- 3. kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising; overeenkomend met meer dan 1-2%
CaC0 3 .
Kalkverloop:
Het verloop vanhetkalkgehalte inhetbodemprofiel (fig.7).

Fig. 7Schematische voorstelling van dekalkverlopen inverbandmethetverloopvanhet koolzurekalkgehalte
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Klei:
Mineraal materiaal dat ten minste 8% lutum bevat. Zie ook: textuurklasse.
LG3:
Hetgemiddelde vande drielaagstegrondwaterstanden dieineenzomerperiode (1 april 1oktober) 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.
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
de koolzure 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.
Minerale gronden:
Gronden die tussen 0 en 80cm diepte voor meer dan dehelft van de dikte uit mineraal
materiaal bestaan.
Moerig materiaal:
Grond met een organische-stofgehalte van meer dan 15%(bij 0% lutum) tot 30% (bij
70% lutum). Zie: organische-stofklasse.

46

M50 (eigenlijk M50-2000):
Mediaanvandezandfractie.Hetgetaldatdiekorrelgrootteaangeeft waarbovenenwaar
beneden dehelft vandemassa vandezandfractie ligt. Zieook:textuurklasse.
O-Horizont (strooisellaag of ecto-organische deel) onderverdeeld in:
OL (litter): litterhorizont
Eenhorizontdiebestaatuitrelatief verse,dodeplantedelen.Dezehorizontkanverkleurd
zijn, maar bevat geenofvrijwel geen uitwerpselen vanbodemfauna engeenwortels,
enisnietofslechtsinlichtemategefragmenteerd. Verderonderscheid,indien mogelijk,
tussen:
- OLo(original) : L-horizont,waarbijdeplantedelennogeenlossestapelingvertonen
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, isvrijwel altijdaanwezig,maar
isquahoeveelheidondergeschikt aandemacroscopischherkenbareresten.Dehorizont
is veelal doorworteld en bevat eventueel schimmels. Verder onderscheid, indien
mogelijk, tussen:
- OFq-horizont:EenF-horizont,waarinweinigofgeenexcrementen voorkomen,maar
diegekenmerktwordtdooreensterkgelaagde,compactestructuurenhetvoorkomen
van grote hoeveelheden schimmels.
- OFa(animal)-horizont: EenF-horizont, waarin deafbraak vooraldoor 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.
- OHd(decomposed)-horizont: H-horizont, waarin macroscopisch herkenbare resten
vrijwel ofgeheelontbreken.Veelal donkergrijsbruin totzwart gekleurdenmeteen
massieve structuur. Deze horizont is,indien vochtig, veelal sterk versmerend.
00 (organic)=organische,niet-terrestrische horizont.
Een horizont, diebestaat uitorganisch materiaal, geaccumuleerd alsgevolg van een,
door zeer slechte drainage veroorzaakte, geremde afbraak vanlitter.
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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 opeen indelingnaar demassafracties organische stof en lutum,beide uitgedrukt
inprocenten van de bij 105 °C gedroogde en over de 2mm zeef gezeefde grond. Tabel
5 enfiguur 8geven weerhoe grondennaarhet organische-stofgehalte worden ingedeeld.
Tabel 5 Indeling van lutumarme gronden naar het 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
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venig zand
zandig veen
veen

mineraal

moeng

O 20 40 60 80 100

% Lutumfractie(opdemineraledelen)

A
BI
B2
C1
C2

•wü^*
"o

"ö
•&
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Veen
Zandigveen
Kleiigveen
Venigzand
Venigeklei

Moerig
materiaal

D Humusrijk
E Zeer humeus
F Matighumeus
G Matighumusarm
H Zeer humusarm
I
Uiterst humusarm

Mineraal
materiaal

*t> Q H I

<

Fig.8Indelingen benamingnaarhetorganische-stofgehalte bij 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 meteen duidelijke podzol-B-horizont eneenA dunner dan 50 cm.
Reductie-vlekken:
Doordeaanwezigheid vantweewaardigijzer neutraalgrijs gekleurde,ingereduceerde
toestand verkerende vlekken.
Roestvlekken:
Doordeaanwezigheidvanbepaaldeijzerverbindingen bruintotroodgekleurdevlekken.
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:
Berustopeenindelingvangrondsoortennaarhunkorrelgroottesamenstelling inmassaprocenten van de minerale delen. Eolische afzettingen (zowel zand als zwaarder
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materiaal)wordennaarhetlutum-ofleemgehalteingedeeld,endezandfractie naardeM50
als in de tabellen 6en 7.
Tabel 6 Indeling van eolische afzettingen* naar het leemgehalte
Leem (%)

Naam

0 - 10

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

* Zowel zand als zwaarder materiaal
** Tevens minder dan 8% lutum
Tabel 7Indeling van de zandfractie naar de M50
M50 urn Naam

Samenvattende naam

50 - 105
105
150
150 210

uiterst fijn zand
zeerfijn zand
matig fijn zand

fijnzand

210 420
420 2000

matig grof zand
zeer grof zand

ürof zand

Vaaggronden:
Mineralegrondenzonderduidelijkepodzol-B-horizont,zonderbrüdaagenzonderminerale
eerdlaag.
Veengronden:
Gronden die tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer dan de helft van de dikte uit moerig
materiaal bestaan.
Vergraven gronden:
Gronden waarin een vergraven laag voorkomt, die tussen 0 en 40 cm diepte begint, tot
grotere diepte dan 40 cm doorloopt en dikker is dan 20 cm. Aangegeven met kleine
lettertoevoeging achter de hoofdhorizontcode.
p : volledig gehomogeniseerd;
pm: matig gehomogeniseerd (> 10en < 50% herkenbare horizontfragmenten);
pz: zwak gehomogeniseerd (> 50% herkenbare horizontfragmenten).
Waterstand:
Zie: grondwaterstand.
Zand:
Mineraalmateriaaldatminderdan8%lutumfractie enminderdan50%leemfractie bevat.
Zanddek:
Minerale bovengrond die minder dan 8% lutum- en minder dan 50% leemfractie bevat
(ooknaeventueelploegentot20cm)endiebinnen40cmdiepteligtopmoerig materiaal,
op een podzolgrond of op een kleilaag die dikker is dan 40 cm.
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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 80cm 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;
- roestondieper dan35cmbeneden maaiveldbeginnend, maarovermeerdan30cm
onderbroken.
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KAART1

BOSRESERVAATHETMOLENVEN(nr.29)
BODEM- EN GRONDWATERTRAPPENKAART
SCHAAL1:5000

LEGENDA
ZANDGRONDEN
Humuspodzolgronden [H] -Veldpodzolgronden[ Hn]
Hn35

veldpodzolgrond insterk lemig [5],zeer fijn [3] zand

Hn34

veldpodzolgrond in zwak en sterk lemig [4],zeer fijn[ 3] zand

Hn33

veldpodzolgrond in zwak lemig [3],zeer fijn [3] zand

ierggionden tpZJ-Üooreerogroncien ipZnj
pZn36

gooreerdgronden in sterk en zeer sterk lemig [6],zeer fijn zand [3]

Vaaggronden [Z] -Vlakvaaggronden [Zn] (in associatie)
Zn53

vlakvaaggrond inzwak lemig,matigfijn zand
ALGEMENE ONDERSCHEIDINGEN

MOERIGE GRONDEN [w]

f

Moerige eerdgronden [Wz] -Broekeerdgronden [vWz]
broekeerdgrond, moerige eerdgrond met inde ondergrond
vWz
zand zonder duidelijke humuspodzol-B
Moerige podzolgronden [Wp]- Moerpodzolgronden [vWp] (in associatie)
moerpodzolgrond met een moerige bovengrond [v] en een zandvWp
ondergrond met een duidelijke humuspodzol-B-horizont [p]

GRONDWATERTRAPPENINDELING
GHG =gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand
GLG =gemiddeld laagste zomergrondwaterstand

la

VEENGRONDEN
Rauwveengronden [V] - Vlierveengronden
vlierveengrond, rauwveengrond bestaande uit rietzeggeveen,
broekveen en detritus met een gerijpte bovengrond en eenzandVc
of leemondergrond dieper dan 120cm -mv.
Vk

vlierveengrond, rauwveengrond met een gerijpte bovengrond
en een leemondergrond ondieper dan 120cm - mv.

Vz

vlierveengrond, rauwveengrond met een gerijpte bovengrond
en een zandondergrond ondieper dan 120cm - mv.

opgehoogd

T GHG binnen25 cm- mv.
GLG binnen 50cm - mv.

Ha

GHG binnen 25cm -mv.
GLGtussen 50 en80cm -mv.

lila

GHG binnen 25cm -mv.
GLGtussen 80en 120cm - mv.

Vao

GHG binnen 25cm -mv.
GLGtussen120en 180cm -mv.

GHGtussen 25en40 cm -mv.
I_ ^Vbo
° _ | GLGtussen 120en 180cm -mv.
1

SAMENGESTELDE KAARTEENHEID
VcA/k
vWp/vWz/
Zn53

50

associatie van vlierveengronden

TOEVOEGINGEN
[

l

associatie van moerpodzolgrond,
broekeerdgrond en vaaggrond

200

, afgegraven

~
I GHG tussen 40en 80cm -mv.
I_ _ _ _ _ j GLG dieper dan180cm -mv.
Vlld

T GHG tussen 80en180cm - mv.
GLG dieper dan180cm - mv.
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water boven maaiveld gedurende een aaneengesloten periode
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GEOLOGISCHE KAART
SCHAAL1 :5000

II

LEGENDA
Formatie van Singraven op Formatie van Twente
-veen opdekzandop fluvioperiglaciaal zand
Formatie van Twente
-dekzand

ALGEMENE ONDERSCHEIDINGEN
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water
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