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Woord vooraf

In het kader van het onderzoekprogramma 'Bosreservaten' heeft DLO-Staring
Centrum debodemgesteldheid vanhetbosreservaat Kampinaindegemeente Boxtel
inkaart gebracht. Hetbodemgeografisch onderzoek hiervoor is van december 1997
tot april 1998 uitgevoerd.
Het project werd uitgevoerd door P. Mekkink, die eveneens de projectleiding had.
Deorganisatorischeleidingvanhetproject wasinhandenvanhethoofd vandesectie
Bodem, Bos, Natuur van DLO-Staring Centrum, drs. R.H. Kemmers.
In de serie 'Bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland' zijn tot nu toe 34
rapporten verschenen (zie aanhangsel 2).Deeerste is uitgegeven door de Stichting
voorBodemkartering(Stiboka),devolgendedrieinsamenwerkingmethetBosbureau
Wageningen B.V.Rapport 98.1isdeeerstein deseriedieuitgegeven isdoorDLOStaring Centrum in samenwerking met het Bosbureau 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.
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Samenvatting

In het bosreservaat Kampina in de gemeente Boxtel is van december 1997 tot april
1998 een bodemgeografisch onderzoek uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is
het in kaart brengen van de geologische opbouw en de bodemgesteldheid. De
onderzoeksgegevens zijn enerzijds in digitale vorm, anderzijds in een rapport en
opkaarten,schaal 1:5000,aangeleverd.Hetbosreservaat Kampinaheeft eenoppervlaktevan50haenligtindeprovincieNoord-Brabant.Debelangrijkste boomsoorten
zijn grove den, zomereik, beuk en ruwe berk.
Het bodemgeografisch onderzoek omvat het vaststellen van dikte en opbouw van
de strooisellaag; deopbouw van debodem tot 2,00 m - mv.,de aard, samenstelling
en eigenschappen van de bodemhorizonten en het vaststellen van het
grondwaterstandsverloop. Bij het onderzoek zijn in het bosreservaat Kampina van
39 steekproefpunten profielbeschrijvingen gemaakt.
Inhetgebiedkomenafzettingen vanpleistoceneouderdomvoor.Hetzijn dekzanden
en fluvioperiglaciale afzettingen uit de Formatie van Twente.
De bodem bestaat uit zandgronden. Hierin komen veldpodzolgronden, gooreerdgronden en beekeerdgronden voor. Het humusprofiel bestaat uit een ectorganische
horizont en een endorganische horizont. De gemiddelde dikte van de ectorganische
horizontbedraagtinhetbosreservaat Kampina7,7cmenbestaatuiteenlitterhorizont,
een fermentatiehorizont en een humushorizont. De endorganische horizont bestaat
uit een minerale eerdlaag. In het bosreservaat komen de grondwatertrappen wlla,
wllla,lila, Vao,Vboen Vlovoor. Opdebodem- en grondwatertrappenkaart (kaart
1)zijn deverbreidingvandebodemeenhedenendegrondwatertrappen weergegeven.
Omdat geen onderling afgrensbare geologische formaties voorkomen is van dit
bosreservaat geen geologische kaart vervaardigd.

1 Inleiding

Het doel van het bodemgeografïsch onderzoek in het bosreservaat Kampina in de
gemeente Boxtel is:
1. Het in kaart (schaal 1 :5000) brengen van de bodemgesteldheid.
2. Het beschrijven van humusprofïelkenmerken en bodemprofielkenmerken.
Hetbestuderen envastleggen vandehuidigebodemgeografische situatiemaaktdeel
uit van het startprogramma inhet bosreservatenonderzoek (Broekmeyer en Hilgen,
1991; Broekmeyer 1995).Het toekomstig verloop van dehydrologische en bodemvormende processen in relatie tot de bosontwikkeling zal in het basisonderzoekprogramma worden gevolgd.
Om de uitgangssituatie in debosreservaten vast te stellen is het van belang inzicht
te hebben in het ontstaan van bodem en landschap alsmede gegevens beschikbaar
te hebben over de aard van de geologische afzettingen, de bodemgesteldheid
(bodemprofiel), inclusief de grondwaterhuishouding, de dikte en opbouw van de
strooisellaag (humusprofiel) en de bewerkingsdiepte.
Bij het veldbodemkundig onderzoek zijn hiervoor gegevens verzameld. Bij vaste
steekproefpunten wordt de profielopbouw van de gronden vastgesteld tot 2,00
m - mv., het grondwaterstandsverloop geschat en van iedere horizont de dikte, de
aardvanhetmateriaal,detextuurenhethumusgehaltegemetenofgeschat.Bovendien
wordenvanhethumusprofiel dedikteenmatevandecompositievandeverschillende
strooisellagen vastgesteld. Verschillen en overeenkomsten in de bodemgesteldheid
gaan vaak samen met visueel waarneembare verschillen en overeenkomsten in het
landschap, omdat beide onder invloed van dezelfde omstandigheden zijn ontstaan.
Daardoor is het mogelijk de verbreiding van de verschillen en overeenkomsten in
vlakken op een kaart vast te leggen.
Methoden en resultaten van dit onderzoek zijn beschreven en weergegeven in het
rapportendeconclusies zijn weergegeven opdebodem-en grondwatertrappenkaart
(kaart 1).Rapport en kaart vormen één geheel en vullen elkaar aan. Het is daarom
van belang rapport en kaart gezamenlijk te raadplegen.
Het rapport heeft de volgende opzet: Hoofdstuk 2 geeft informatie over de ligging
en oppervlakte vanhet onderzochte gebied, debodemvorming en de waterhuishouding.Hoofdstuk 3beschrijft demethode van het bodemgeografisch onderzoek, het
humusprofielonderzoek, deindelingvandegrondenenhet grondwaterstandsverloop.
Tenslotte worden deopzet van delegenda en deverwerking van de profielbeschrijvingen toegelicht. Hoofdstuk 4bevat de resultaten van het onderzoek en beschrijft
de geologische opbouw van debosreservaten, debodemgesteldheid enhethumusprofiel. In hoofdstuk 5 staan de conclusies van het onderzoek weergegeven met de
daarbij behorende bodem- en grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 5000 (kaart 1).
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In aanhangsel 1worden de termen en begrippen die in het rapport of op de kaarten
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 de bosreservaat Kampina, waarin de gegevens over de
profielopbouw zijn opgeslagen blijven in beheer bij DLO-Staring Centrum enbij IBNDLO.

12

2 Fysiografie

2.1 Ligging en oppervlakte
Het bosreservaat Kampina ligt in het 1213 ha grote bos- en heidegebied Kampina
ten zuidwesten van Boxtel in de provincie Noord-Brabant en is eigendom van
Natuurmonumenten (fig. 1). De oppervlakte van het bosreservaat bedraagt 50 ha.
Detopografie staatafgebeeld opblad51AvandeTopografische kaartvanNederland,
schaal 1 : 25 000. De begroeiing bestaat hoofdzakelijk uit grove den, beuk, eik en
berk. Een deel bestaat uit een heideterrein met daarin veel pijpestrootje. Het
bosreservaatiskarakteristiek vooreenvochtigBerken-Zomereikenbos (VanderWerf,
1991) en wordt als floristisch karakteristiek aangemerkt.

2.2 Bodemvorming
De bodem in het bosreservaat Kampina bestaat uit kalkloze zandgronden. In dit
moedermateriaal treden onder invloed van onder anderedefactoren klimaat, water,
flora, fauna endemens, veranderingen op.Deze bodemvormende factoren brengen
bodemvormende processen op gang die op hun beurt de bodemvorming in gang
zetten. Sommigebodemvormende processen zijn fysisch, andere zijn chemisch van
aard. Bodemvormende processen zijn omzettingsprocessen als humusvorming,
ontkalking, silicaatverwering, rijping. Podzolering, gleyvorming, kleiverplaatsing
en homogenisatie zijn verplaatsingsprocessen. De eventuele bodemvorming of
pedogeneseisweerafhankelijk vandeaardvanhetmoedermateriaal ende tijdsduur
waarover de bodemvormende factoren van invloed zijn (De Bakker en Schelling,
1989). In dit gebied heeft in het verleden humusvorming en podzolering
plaatsgevonden in de hoger gelegen dekzanden.
Een van de meest universele bodemvormende processen is de omzetting van
organische stof tot humus (humificatie) en de ophoping hiervan op en in de
bovengrond.Bijmaagdelijke, armegronden (meestalkalklozezandgronden)isdeze
omzetting geringen ontstaat er een ophoping op debovengrond in devorm vaneen
ectorganische humuslaag. In de grond wordt de gevormde humus gemengd met de
mineralebestanddelen (vorming vaneenendorganischehorizont).In mineralogisch
rijke gronden wordt de organische stof vrijwel 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 de humus in debovengrond van arme,
zure gronden gemakkelijk uiteen valt (dispergeert), daarna als disperse humus
uitspoelt en op enige diepte weer neerslaat op de zandkorrels.
Amorfe humuskomthetmeestvoorbijzandgronden waargemakkelijk verweerbare
mineralen ontbreken, door verwering verdwenen zijn of nietmeer voldoende basen
naleveren.Deuitgespoeldehumuszuren (fulvo- enhuminezuren)hopenzichop,samen
13
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peilbuis 7820TNO

Fig. 1 Ligging van hetbosreservaatKampina

Top.krt. 1: 25 000 51A

metFe en/of Al.Ditproces vanuitspoeling en inspoeling (precipitatie) vanhumus,
Al en Fe wordt podzolering genoemd. Het is al een oude term, vermoedelijk een
praktijkterm diedoordeRusDokuchaiev indevorigeeeuwvoordezezonalebodem
is ingevoerd (Russ. pod = gelijkend op, en zola = as, naar de lichtgrijze kleur die
deuitspoelingshorizont, deE-horizont,kanhebben).Hetiseenbodemvormendproces
dat uiteraard alleen in een klimaat kan voorkomen waarin neerslag de verdamping
overtreft. Zo zijn in een deel van het bosreservaat Kampina in het dekzand de
humuspodzolgronden ontstaan.

2.3 Waterhuishouding
Hetbosreservaat ligtop8,5m+NAP.Degemiddeld laagste zomergrondwaterstand
bevindt zich in een groot gedeelte binnen 200 cm -mv. Defluctuatie bedraagt 80120 cm. Door het bosreservaat loopt een afwateringssloot, die een deel van het
neerslagwater afvoert in noordelijke richting. Een aantal percelen binnen het
bosreservaatzijnbegreppeldofliggenoprabatten.Dezedien(d)enomhet stagnerende
overtolligeneerslagwateropteslaanenoppervlakkig aftevoeren.Hethuidigebeleid
iseropgerichthetneerslagwater minder snel aftevoeren.Hiertoezijn opeen aantal
plaatsen stuwtjes geplaatst en dammen aangelegd. Doordat binnen hetreservaat het
maaiveld nogalwatreliëf vertoont isdegrondwaterstand ten opzichtevan maaiveld
niet overal gelijk. De verschillen komen tot uiting in degrondwatertrappenkaart en
bij de profielbeschrijvingen van de steekproefpunten.
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3 Methode

3.1 Bodemgeografisch onderzoek
Het bodemgeografisch onderzoek van het bosreservaat Kampina is uitgevoerd in
december 1997 tot april 1998.
Bodemgeografisch onderzoek betreft een veldbodemkundig onderzoek naar de
variabelen 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 vandezevariabeleninbodemkundige
eenheden op een kaart en de omschrijving ervan in de bijbehorende legenda.
Het bodemgeografisch onderzoek van het bosreservaat Kampina is uitgevoerd met
eendoorhetIBN-DLObijgewerkte basiskaart, schaal 1 : 2500.Opdezekaartiseen
ruitennet van50mx50maangebracht,dataangeeft waarinhetterreinde snijpunten
liggenomdeboringenteverrichten.Bij 39steekproefpunten zijnmeteen grondboor
bodemprofielmonsters genomen tot een diepte 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 deprofielopbouw gekarakteriseerd.
Bij de 39 'at random' gekozen boorpunten zijn deresultaten vanhet onderzoek aan
deze bodemprofielmonsters opgenomen met een veldcomputer envastgelegd opde
situatiekaart. De gegevens van debemonsterde profielen en enkeleniet beschreven
tussenboringen buiten hetruitennet zijn gebruikt omeen zobetrouwbaar mogelijke
bodem- en grondwatertrappenkaart te maken. De boringen in het ruitennet worden
uitgevoerd op 0,5 m ten noorden van de markeringspunten in het veld.
Om deverbreiding van degevonden bodemkundige verschillen inkaart te brengen,
zijn de grenzen op de situatiekaart ingetekend. Hierbij is niet alleen uitgegaan van
deprofielkenmerken, maarookvanveldkenmerken envanlandschappelijke entopografische kenmerken, zoals maaiveldsligging, reliëf, soort en/of kwaliteit van de
vegetatie.
Om het grondwaterstandsverloop vast te stellen is in het veld geschat welke
grondwatertrap aan een grond moest worden toegekend. Uit de profielopbouw en
vooral uit de kenmerken die met de waterhuishouding samenhangen (roest- en
reductievlekken en blekingsverschijnselen), is uit de gemiddeld hoogste (GHG) en
de gemiddeld laagste (GLG) grondwaterstand de grondwatertrap (Gt) afgeleid.
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In het bosreservaat bevindt zich een grondwaterpeilbuis (fig.l). Hierin wordt
tweemaal permaand degrondwaterstand gemeten. Degegevens worden opgeslagen
in OLGA-SUN-databank vanTNO.
De conclusies van het onderzoek naar de bodemgesteldheid (inclusief de hydrologische situatie) zijn samengevat opdebodem- engrondwatertrappenkaart, 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. De op de bodem aanwezige strooisellaag wordt gevormd
door afstervende plantenresten, takken enbladeren. Indeloop vandetijd wordt deze
'litter' afgebroken alsgevolg vanactiviteiten vandebodemflora enfauna enditgaat
gepaard met grote veranderingen in chemische en fysische eigenschappen van de
organische stof. De snelheid en wijze van afbraak is van veel factoren afhankelijk.
De condities waaronder afbraak plaatsvindt zijn van plaats tot plaats verschillend.
Van grote invloed hierop zijn o.a.dezuurgraad, vochtvoorziening, de mineralogische
rijkdom van het minerale moedermateriaal (geologische formatie), licht en temperatuur (Emmer, 1995).
Als gevolg vandeze afbraak onderscheidt meneenaantal verschillende (organische)
horizonten. Deze afzonderlijke horizonten samen vormen het humusprofiel. Het
humusprofiel kanworden onderverdeeld ineenectorganisch deeleneen endorganisch
deel. Het ectorganische deel, de O-laag, bestaat uit de strooisellaag, waarbij nog
vrijwel geen menging heeft plaatsgevonden metdeonderliggende minerale bodem.
Het endorganische deel, deA-horizont, bestaat uithet minerale deel vande 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 verse dode plantendelen. De OF (fermentatie)-horizont bestaat uit meer of minder afgebroken litter,
waarbij echter macroscopisch herkenbare resten vanplantenweefsels domineren. De
OH (humus)-horizont bestaat uit fijn verdeelde organische stof, waarin ten hoogste
nog macroscopisch herkenbare resten vanwortels,houtenschors kunnen voorkomen.
In niet-terristische milieus kaneenOO(organic)-horizont voorkomen, bestaandeuit
organisch materiaal, geaccumuleerd alsgevolg vaneen, door eenzeer slechte drainage
veroorzaakte, geremde afbraak. Binnen het endorganische deel onderscheiden we
een Ah-horizont. Dit is een door sterke accumulatie van organische stof, donker
gekleurde minerale horizont.
De dikte vanhethumusprofiel in het algemeen, en van de afzonderlijke horizonten
in het ectorganische deel inhet bijzonder, enhet al of niet voorkomen ervan isvan
veel factoren afhankelijk. Hierbij spelen leeftijd van de bosopstand, aard van het
moedermateriaal, afbraaksnelheid, antropogene invloeden alsgrondbewerking, beheer,
waaronder invloed van begrazing, een grote rol.

In 1981 hebben Klinka et al. (1981) een systeem ontwikkeld om de verschillende
humusvormen te classificeren. In 1993 is dit systeem door Green et al. (1993)
aangepast. Bij deze indeling wordt globaal onderscheid gemaakt tussen humusprofielen van het mor-, moder- en mulltype. Het al dan niet voorkomen van de te
onderscheiden horizonten,dedikteervanendeaan-ofafwezigheid vanflora enfauna
(schimmels, wormen, etc.), die de afbraak beïnvloeden, bevorderen of verzorgen,
zorgenvooreenverdereonderverdeling.Binnenhetbosreservatenprogramma wordt
getracht dit systeem opzijn toepasbaarheid tetoetsen enditeventueel aan tepassen
ofaantevullen.Wijvolstaandaarombinnenhetstartprogrammabosreservaten 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; het gebruikt de meetbare kenmerken van het
profiel als indelingscriterium. Vervolgens zijn de gronden inkarteerbare eenheden
ingedeeld.Dezeeenhedenzijnindelegendaondergebracht, omschrevenenverklaard.
Getracht is de verschillende soorten gronden zodanig te groeperen dat de legenda
de indeling overzichtelijk weergeeft. Het doel van het onderzoek en de meer
gedetailleerde kartering in het bosreservaat Kampina hebben ertoe geleid dat op
bepaalde punten van de landelijke indeling is afgeweken of de onderverdeling is
verfijnd. Bij de zandgronden is de indeling naar textuur aangepast. Er komen 4 legenda-eenheden voor. Tussen [] staat de code voor een indelingscriterium.
Zandgronden zijnmineralegronden(zondermoerigebovengrond ofmoerigetussenlaag) waarvan hetniet-moerige deeltussen0en 80cm - mv.voormeerdan de helft
van diedikteuit zandbestaat. Binnen de zandgronden inhetbosreservaat Kampina
zijnnaardeaardvandebodemvormingpodzolgronden eneerdgronden onderscheiden.
Binnendepodzolgrondenkomenalleenhumuspodzolgronden voorenbinnendeeerdgrondenkomen dunneeerdgronden voor.Totdehumuspodzolgronden behorenveldpodzolgronden, tot de dunne eerdgronden behoren de gooreerdgronden en de
beekeerdgronden.

3.4 Indeling van het grondwaterstandsverloop
De grondwaterstand op een bepaalde plaats varieert in de loop van een jaar.
Doorgaans zal het niveau in de winter hoger zijn (minder verdamping) dan in de
zomer (meer verdamping). Bovendien verschillen grondwaterstanden ook vanjaar
tot jaar op hetzelfde tijdstip (Van Heesen en Westerveld, 1966). Het jaarlijks
wisselend verloop vandegrondwaterstand opeenbepaalde plaatsisteherleiden tot
eengeschematiseerde curve.Dezekangekarakteriseerd wordendooreen gemiddeld
hoogste (GHG),gecombineerd met een gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG).
Hieronder wordtverstaan hetrekenkundig gemiddelde overzoveelmogelijk achtereenvolgendejaren (liefst minimaal 8jaar) van dehoogste/laagste drie grondwater19

standen 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
1986 werden de drie hoogste grondwaterstanden van een heel jaar genomen voor
deberekening van deGHG. Vanaf 1april 1986worden alleen dedrie hoogste standen
van het winterhalfjaar (oktober t/m maart) voor de berekening gebruikt. Dit geldt
evenzo voor de drie laagste 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 (De Vries en Van Wallenburg, 1990). 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.
In het bosreservaat Kampina bevindt zich een grondwaterpeilbuis (coördinaten
148497/397367, fig. 1). Hierin wordt tweemaal per maand de grondwaterstand
gemeten. De gegevens worden opgeslagen in OLGA-SUN-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;
- toevoegingen.
Legenda-eenheden bestaan voor ten minste 70% van hun oppervlakte uit gronden
met een groot aantal overeenkomende kenmerken en eigenschappen. Iedere
legenda-eenheid heeft een eigen code en is door een lijn 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 gegevenswordeningevoerdmetbehulpvaneenveldcomputer
(HUSKY).Dezedatakunnenalsboorbestand wordenuitgedraaid ofdigitaal worden
opgeslagen. De profielkenmerken zijn per bodemlaag of horizont uitgebreid
beschrevenenvastgelegd,omdatdezegegevensalsbasisgebruiktwordenvoorverder
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.
Dedigitaleinformatie vanhetbosreservaat Kampinablijft inbeheerbij DLO-Staring
Centrum. Daarnaast zijn de gegevens in een aantal ORACLE-deelbestanden
overgedragen aanIBN-DLOteWageningen.Detoelichtingopdecodesinhetdigitale
boorstatenbestand is verkrijgbaar bij DLO-Staring Centrum: Sectie Bodem, Bos,
Natuur.
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4 Resultaten

4.1 Geologische opbouw
De geologische informatie is voor een groot deel ontleend aan detoelichting bij de
bodemkaartvanNederland,kaartblad51 WestEidhoven.Indebosreservaten komen
binnen 2,00 m - mv. afzettingen voor uit de Formatie van Twente (fig. 2).
Hetgebiedligtineenbredezuidoost-noordwest gerichteCentrale Slenk.Dezeslenk
wordt aan beide zijden begrensd door breuken, de Peelrandbreuk en de Rijnbreuk.
Door deCentrale Slenk stroomde aanhet eindevan hetVroeg Pleistoceen en in het
Midden Pleistoceen eerst de Rijn en later de Maas.De Centrale Slenk is opgevuld
met fluviatiele afzettingen van de Rijn en de Maas.
InhetMidden-enLaat-Pleistoceenkwamenkoude(stadiale)enwarme (interstadiale)
klimaatsfasen voor. De Centrale Slenk werd opgevuld met periglaciale en eolische
sedimenten.Tegelijkertijd daaldedeCentraleSlenk.Tijdens koudefasen inhetLaatPleniglaciaal was de begroeiing schaars en traden er op grote schaal zandverstuivingenop.Hierdoorontstondendezogenaamdedekzanden,eolischeafzettingen met
eenafgeronde korrelvorm,diealseendekendeaanwezigesedimentenbedekten.Het
totdeFormatievanTwentebehorendedekzandinhetbosreservaat Kampina bestaat
vooreengrootdeeluitouddekzand.Ouddekzandisopgebouwd uiteen afwisseling
van horizontale laagjes lemig en niet lemig fijn zand en de ligging is vrij vlak. Het
in de ondergrond aangetroffen zeer fijnzandige lemige dekzand is afgezet onder
permanent bevroren omstandigheden in het pleniglaciaal.
In het Pleistoceen, aan het begin en aan het eind van de glacialen, werd tijdens de
zomermaanden, waarin dooi optrad, door beken en smeltwaterstromen materiaal
verplaatst en afgezet. Deze smeltwaterafzettingen of fluvioperiglaciale afzettingen,
bestaande uit gelaagde zanden, behoren evenals de dekzanden tot de Formatie van
Twente. Ze komen al dan niet met leemlagen voor in de huidige beekdalen binnen
de Centrale Slenk. Deze afzettingen zijn in het bosreservaat niet of nauwelijks
aangetroffen.

4.2 Bodemgesteldheid
Indezeparagraaf wordenderesultaten vanhetonderzoeknaardebodemgesteldheid
beschreven.Deinterpretatie vanderesultatenisruimtelijk weergegeven opdebodemen grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 5000 (kaart 1).Een verklaring of definiëring
van de gebruikte terminologie is te vinden in aanhangsel 1, de woordenlijst.
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4.2.1 Het humusprofiel
Het ectorganische deel vanhet humusprofiel bestaat uit een OL-, OF-en OH-horizont.
In het bosreservaat is de gemiddelde dikte van het ectorganische deel 7,7 cm. De
OL-horizont bestaat uit nog niet of enigszins afgebroken verse litter. De dikte ervan
bedraagt gemiddeld 1,4 cm. Bij vrijwel alle steekproefpunten wordt de ectorganische
horizont bepaald door een OF- en OH-horizont. De gemiddelde dikte bedraagt resp.
3,5 en 2,8 cm. Op deze plaatsen zijn de afbraakcondities ongunstig (Jansen et al.,
1994). Vergelijken we de opbouw van het humusprofiel onder bos met het humusprofiel in het heideterrein, dan blijkt de totale dikte van de ectorganische horizont
onder bos 7,4 cm en in het heideterrein 8,6 cm te bedragen. Met name de OHhorizont is in het heideterrein gemiddeld 1cm dikker en de OF-horizont gemiddeld
0,5 cm dunner dan onder bos. Daarvoor zijn een aantal verklaringen te geven. Ten
eerste zijn de afbraakcondities ongunstiger in het heideterrein door een slechte
drainage. Dit verklaart de dikkere strooisellaag. Daarnaast heeft een vrij intensieve
begrazing gevolgen voor de aard en samenstelling van de strooisellaag. In het kader
van het Nationaal Bosbegrazingsonderzoek (Van Wieren et al., 1997) heeft DLOStaring Centrum onderzoek gedaan naar de gevolgen van begrazing op de strooisellaag. Daaruit is gebleken dat er in de bodem een verandering optreedt in aan- en
afvoer van organische stof. Door vraat komt er minder aanvoer van verse litter.
Naarmate het landschap opener wordt komen er grotere fluctuaties voor in temperatuur en vocht. Daardoor nemen de strooiselafbraak en mineralisatie naar verhouding
toe.Door een versterkte mineralisatie blijft een voorraad moeilijk afbreekbare stabiele
organische stof over, die zit opgeslagen in de H-horizont. Dit leidt tot versterking
van de H-eigenschappen, ten koste van de LF-eigenschappen. Na enige jaren van
intensieve begrazing neemt dan ook de dikte van de LF-horizont af en de dikte van
de H-horizont toe.
Nader onderzoek naar de gevolgen van de begrazing in de Kampina zal moeten
uitwijzen of de genoemde effecten en de daarmee samenhangende veranderingen in
vegetatieontwikkeling inderdaad plaats gaan vinden.

4.2.2 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 Kampina
zijn naar de aardvandebodemvorming podzolgronden eneerdgronden onderscheiden.
Binnen de podzolgronden komen alleen humuspodzolgronden voor en binnen de
eerdgronden komen dunne eerdgronden voor. Tot de humuspodzolgronden behoren
de veldpodzolgronden, tot de dunne eerdgronden behoren de gooreerdgronden en
de beekeerdgronden.
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4.2.2.1 Humuspodzolgronden; veldpodzolgronden
Podzolgronden hebben een inspoelingslaag (B-horizont), waarin organische stof al
of niet samen metijzer- en aluminiumverbindingen isopgehoopt. Naar de aard van
dehumusindeduidelijke podzol-B-horizontzijn alleenhumuspodzolgronden onderscheiden.Doorhetvoorkomenvanhydromorfe kenmerkenwordendegronden veldpodzolgronden genoemd.
Hn35 Veldpodzolgrondin sterk lemig [5] zeer fijn zand [3]
Veldpodzolgronden in sterk lemig zeer fijn zand komen voor op de hoger gelegen
dekzandruggen verspreid over het hele bosreservaat. Van 25 steekproefpunten zijn
profielbeschrijvingen gemaakt.
Het zandbestaat uitoud dekzand. Hetleemgehalte vandebovengrond bedraagt 1820%. De zandgrofheid bedraagt 135-140 um. In onverwekte toestand komt direct
onder de ectorganische horizont een AE-horizont voor. Deze minerale horizont is
1-4 cm dik, bevat veel loodzand en is ontstaan door uitloging. Direct onder deAEhorizont komt een 15-30 cm dikke Ah- of AE-horizont voor. Het organischestofgehalte vandeAh-horizontbedraagt3-5%.DediktevandeonderdeAh-horizont
voorkomendeBh-horizontvarieert van 10-55cm.OverhetalgemeenisdeB-horizont
vrij dun.Erkomenplaatselijk veel ijzerconcreties in voor. De geringe dikte van de
B-horizont in de veldpodzolgronden is waarschijnlijk een gevolg van de in het
verleden permanent aanwezige hoge grondwaterstanden en een geringe fluctuatie,
waardoor depodzolering beperkt is gebleven tot de eerste 50 cm. Een deel van de
gronden in het noordwestelijke deel van het bosreservaat is verwerkt tot maximaal
60 cm.
De ondergrond bestaat tot 200 cm -mv. uit zeer fijn, sterk lemig oud dekzand met
een zandgrofheid vanca. 110urneneenleemgehalte van20-25%.Inde ondergrond
komen achtereenvolgens eenCg-enCgr-eneen Cr-horizont voor.Opveel plaatsen
bevat de ondergrond veel ijzer (Cgc-horizont).
Het humusprofiel bestaat uit een ectorganische en een endorganische horizont. De
diktevan deectorganische horizontlooptuiteen van3tot 12cm.Daarin komen een
OL-een OF-eneenOH-horizont voor.Deafbraak vandeL-enF-horizont gebeurd
zoweldoorbodemfauna alsdoorschimmels.Deaanwezigheidvaneen ectorganische
horizontduidtopongunstige afbraakcondities. DeOF-horizont vanhet humusprofiel
in het heideterrein is gemiddeld dunner en de OH-horizont gemiddeld dikker dan
onder bos. Dit zou erop kunnen wijzen dat door een intensievere begrazing op het
heideterrein de imput van litter afneemt en door betreding via het proces van
mineralisatie een snellere omzetting plaatsvindt van de OF- naar de OH-horizont.
De endorganische horizont van het humusprofiel wordt bepaald door de eerdergenoemde AE- en Ah-horizont.
De veldpodzolgronden hebben een grondwatertrap lila, Vao, Vbo en Vlo.
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Hn33 Veldpodzolgrond in zwak lemig [3] zeer fijn zand [3]
Veldpodzolgronden in zwak lemig, zeer fijn zand komen voor op een hoger gelegen
dekzandrug in het zuidoostelijke deel van het bosreservaat. Doordat er geen
steekproefpunten in voorkomen zijn van deze gronden geen profielbeschrijvingen
gemaakt. De kenmerken van deze veldpodzolgronden komen overeen met die van
Hn35. Ze komen voor met grondwatertrap Vbo.

4.2.2.2 Eerdgronden; beekeerdgronden, gooreerdgronden
Eerdgronden hebben een minerale eerdlaag. Naar de dikte komen alleen dunne (Ahhorizont 15-30cm) eerdgronden voor. Naar het al ofniet voorkomen van hydromorfe
kenmerken komen binnen de dunne eerdgronden gooreerdgronden en beekeerdgronden
voor.
pZg35 Beekeerdgrond in sterk lemig [5], zeer fijn zand [3]
Op een tweetal plaatsen zijn in het bosreservaat komen beekeerdgronden aangetroffen.
Het zijn delaagst gelegen delen. Ook binnen het vlak van de gooreerdgronden komen
beekeerdgronden voor als een onzuiverheid. Het zijn kalkloze zandgronden met een
A-C-profiel en hydromorfe kenmerken. Door het ontbreken van steekproefpunten
zijn van debeekeerdgronden geen profielbeschrijvingen gemaakt. De gronden komen
voor met de grondwatertrappen wlla en wllla.
pZn35 Gooreerdgrond in sterk lemig [5], zeer fijn zand [3]
Gooreerdgronden komen verspeid voor in het hele bosreservaat en worden onderbroken door de wat hoger gelegen podzolgronden. Gooreerdgronden komen landschappelijk voor op de overgang van depodzolgronden en debeekeerdgronden. Van
beide bodemtypen zijn kenmerken terug te vinden in de gooreerdgronden. In de
bovengrond komt veelal een dunne B-horizont voor in de vorm van een micropodzol
en in de ondergrond bevinden zich roestvlekken. In het heideterrein kenmerkt de
vegetatie zich vooral door het voorkomen van gagel, pijpestrootje en dophei. Er zijn
van 12 steekproefpunten profielbeschrijvingen gemaakt.
Met uitzondering van enkele diep verwerkte gronden komt in debovengrond een Ahhorizont voor die in dikte varieert van 15tot 40 cm. De eerste 2-6 cm bevat vrij veel
loodzand. Bij de (steekproef)punten B02, F09, H08, H10, L i l is mogelijk sprake
van cultuurinvloed. Het organische-stofgehalte van de Ah-horizont loopt uiteen van
3-12%. De zandgrofheid bedraagt 130-140 urn en het leemgehaltebedraagt 18-20%.
In de ondergrond komen achtereenvolgens een Cg-, Cgr- en Cr-horizont voor met
in de Cg-horizont vrij veel roest, waardoor de gronden veel gelijkenis vertonen met
beekeerdgronden. De zandgrofheid bedraagt 110-140 urn en het leemgehalte 20-25%.
Bij S09 komt een leemlaag voor. Het humusprofiel varieert in dikte van 4-10 cm
en is opgebouwd uit een OL-, een OF-, en een OH-horizont. Bij steekproefpunt S i l
ontbreekt de strooisellaag. Bij vier steekproefpunten ontbreekt de OH-horizont.
Gooreerdgronden komen voor met de grondwatertrappen wlla, lila, wllla, Vbo en
Vlo.
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4.3 Toevoegingen op de bodem- en grondwatertrappenkaart
Per vlak

greppels
In het zuidwestelijke deel van het bosreservaat komen greppels voor of ligt een
perceel oprabatten.Degreppels zorgen ervoor dat dehoogstegrondwaterstand niet
binnen 25cm-mv.komt.Opdebodem- engrondwatertrappenkaart isdebegreppeling meteenraster aangegeven. Doorrecent uitgevoerdebeheersmaatregelen wordt
hetovertollgewaterminder snelafgevoerd waardoorhetwaterindegreppelsinnatte
perioden mogelijk binnen 25 cm - mv. komt.

—> verwerkte gronden
In eenklein deel vanhetbosreservaat zijn degronden tot60cmverwerkt. Hierdoor
is de humeuze bovengrond vermengd met de ondergrond.

AAAA

cultuurinvloed

Rond steekproefpunt Sil komteengedeeltevoormeteenduncultuurdek.Het betreft
eenvoormalig akkertje ofgraslandperceeltje. Meteenrasterisditperceelopdekaart
gezet.
W....grondwatergedurendeeenaaneengeslotenperiodevanmeerdan 1 maand tijdens
de winterperiode boven maaiveld.
Op veel plaatsen met Gt Ha en lila komt het grondwater gedurende een langere
aaneengesloten periode tijdelijk boven maaiveld. Ook blijft water als gevolg van
afvoerbeperkende maatregelen gedurende eenkortere of langereperiode stagneren.
Tijdens het onderzoek zijn de plaatsen waar water aan de oppervlakte voorkwam
gekarteerd. Met een toevoeging w... zijn deze plaatsen op kaart gezet.
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5 Conclusies

De profielbeschrijvingen zijn de eigenlijke resultaten van het onderzoek. De
interpretatievandeprofielbeschrijvingen bepaalt,samenmetvisuele veldkenmerken
als topografie, hoogteligging en vegetatie, de ligging en de verbreiding van de
verschillende bodemeenheden op de bodem- en grondwatertrappenkaart (kaart 1).
Dezekaartwordtbeschouwd alsdeconclusievanhetonderzoeknaarhetvoorkomen
en de verbreiding van de verschillende bodemeenheden.
Op de bodem- en grondwatertrappenkaart van het bosreservaat komt dekzand voor
met daarin veldpodzolgronden, gooreerdgronden en beekeerdgronden.
De grootste oppervlakte wordt ingenomen door de gooreerdgronden. Het gebied is
vooreenkleindeelverwerkt,begreppeldofoprabattengelegd.Degrondwatertrappen
zijn wlla, wllla, lila, Vao, Vbo en Vlo.
Uit het humusprofielonderzoek komt naar voren dat de gemiddelde dikte van de
ectorganischehorizont7,7cmbedraagtenisopgebouwduiteenlitter- (OL-horizont)
en een fermentatie- (OF-horizont) en een humushorizont (OH-horizont). In het
minerale deelheeft zicheenendorganische horizont ontwikkeld indevorm vaneen
Ah-horizont.
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Aanhangsel 1 Woordenlijst
Rapport,kaartenenprofielbeschrijvingen bevattentermenencoderingen diewellicht
enige toelichting behoeven. Indeze lijst, dieeenalfabetische volgorde heeft, vindt
udegebruiktetermenverklaardofgedefinieerd (zieDeBakkerenSchelling, 1989).
Afwatering:
Afvoer van water door een stelsel vanopen waterlopen naar eenlozingspunt van
het afwateringsgebied.
A-horizont (minerale eerdlaag of endorganische deel), onderverdeeld in:
A-horizont
Horizontontstaanaanofnabijhetbodemoppervlak dooraccumulatievanorganischestof, anders dandoor inspoeling vanorganische stof inoplossing ofsuspensie.Het
betreft voornamelijk organische stof ontstaandoorafbraak vanwortelsenorganische
stof,afkomstig vandelitter, welke doorhomogenisatie inhetminerale deel vanhet
bodemprofiel terecht is gekomen. Verder onderscheid in organische horizonten is
gebaseerd opde mate waarin organische stof is geaccumuleerd.
Ah-horizont
A-horizont meteen relatief sterke accumulatie, blijkend uit de donkere kleur ten
opzichte vandediepere horizonten en deduidelijke aanwezigheid van organische
stof. Vaak is de Ah-horizont op te delen in een tweetal horizonten, duidelijk
verschillend inkleurenorganische-stofgehalte, waarbij deaanduiding Ahl en Ah2
wordt gebruikt.
Ae-horizont
A-horizont metgeringeaccumulatievan organische stof eneenblekekleur, bepaald
door dekleur vandeminerale delen (meestal zand),alsgevolg vanuitspoelingvan
ijzer (zoals in podzolen).
BC-horizont:
Zeer geleidelijke overgang vaneen Bh- naar een C-horizont; typerend voor vele
hydropodzolgronden.
Bewortelbare diepte:
Bodemkundige maat voor dediepte waarop deplantewortels kunnen doordringen
in de grond. Limiterend zijn: de pH, aëratie en de indringingsweerstand (Van
Soesbergen et al., 1986).
Bewortelingsdiepte:
Diepte waarop eenéén of tweejarig volgroeid gewas nogjuist voldoende wortels
in een 10%droogjaar kanlaten doordringen omhetaanwezige vocht aandegrond
te onttrekken. Ookwel 'effectieve bewortelingsdiepte' genoemd (VanSoesbergen
et al.,1986)
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Bh-horizont:
Bovenste deel van een B-horizont, dat zeer sterk met humus verrijkt is.
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 debodem, 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 in het algemeen overeen met de
A-horizont, landbouwkundig met de bouwvoor. 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 en kenmerken van volledige
reductie.
Cem- of Aem-horizont:
Micropodzol-E-horizont.
Ce-horizont:
Minerale horizont zonder ijzerhuidjes, roestvlekken en kenmerken van volledige
reductie.
Cg-horizont:
Minerale horizont met roestvlekken.
Cgr-horizont:
Geleidelijke overgang van een Cg- naar een Cr-horizont.

34

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.
Duidelijke humuspodzol-B-horizont:
Duidelijke podzol-B-horizont, waarin beneden 20 cm diepte een Bh-horizont
voorkomt, of waarvan de bovenste 5-10cm (of meer) amorfe humus bevat, die als
disperse humus 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:
- deBhvoldoendekleurcontrastheeft metdeC-horizont. Naarmatede 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- of humusgehalte isdandeboven- en/of onderliggende horizont. Verarmd
door verticale (soms laterale) uitspoeling (62).
Eolisch:
Door de wind gevormd, afgezet.
e-horizont: aanduiding bij:
- B-enC-horizonten metkenmerken vanontijzering.Wordtgebruiktbijniet-volledig
gereduceerde B- en C-horizonten in zand als deze geen ijzerhuidjes en geen
roestvlekken bevatten.
- Bh-horizonten, als de BC- of C-horizont onder de Bh-horizont ook de
lettertoevoeging 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.
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Fluctuatie:
Zie grondwaterstandsfluctuatie.
GHG (gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand):
Het gemiddelde van de HG3 over ongeveer achtjaar. Komt overeen met de waarde
voor de grondwaterstand, afgelezen bij de top van de gemiddelde grondwaterstandscurve.
...g-horizont:
Horizont met roestvlekken (g=gley).
GLG (gemiddeld laagste zomergrondwaterstand):
Het gemiddelde van de LG3 over ongeveer achtjaar. Komt overeen met de waarde
voor 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 de druk in het 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 (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.
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HG3:
Het gemiddelde vandehoogste drie grondwaterstanden dieineenwinterperiode (1
oktober-1 april)zijn gemeten.Hierbij wordtuitgegaan vanmetingen opofomstreeks
de 14een 28evan elke maand in geperforeerde buizen van2-3 mlengte.
Horizont:
Laag indegrond metkenmerken eneigenschappen dieverschillen vandeerboven
en/of eronder liggende lagen; in het algemeen ligt een horizont min of meer
evenwijdig aanhet maaiveld.
Humus, humusgehalte, humusklasse:
Kortheidshalvekrijgt hetwoordhumusvaakdevoorkeur,terwijl organischestof (een
ruimer begrip) wordt bedoeld. Zieook:organische stof en organische-stofklasse.
Hydromorfe kenmerken:
- Voordepodzolgronden: (a)eenmoerigebovengrondof:(b)eenmoerigetussenlaag
en/of: (c) geen ijzerhuidjes opde zandkorrels onmiddellijk onder deB2.
- Voordeeerdgrondenendevaaggronden: (a)eenCn-horizontbinnen 80cmdiepte
beginnend en/of: (b) een niet-gerijpte ondergrond en/of: (c) een moerige
bovengrond en/of: (d)eenmoerige laag binnen 80cmdiepte beginnend; (e)bij
zandgronden meteenA dunner dan50cm:geen ijzerhuidjes opde zandkorrels
onder deA-horizont; (f) bij kleigronden meteenAdunner dan50cm:roest-of
reductievlekken beginnend binnen 50cm diepte.
Hydromorfe verschijnselen:
Door periodieke verzadiging vandegrond metwater veroorzaakte verschijnselen.
Inhetprofiel waarneembaar indevorm vanblekings-engleyverschijnselen, roesten 'reductie'vlekken eneentotaal 'gereduceerde' zone. In ijzerhoudende gronden
meestal gley of gleyverschijnselen genoemd.
Kalkarm, -loos, -rijk:
Bijhetveldbodemkundig onderzoekwordthetkoolzurekalkgehaltevangrondgeschat
aandematevanopbruisenmetverdundzoutzuur(10%HCl).Erzijn driekalkklassen:
1 kalkloos materiaal; geen opbruising; overeenkomend met minder dan ca. 0,5%
CaC03,analytischbepaald,d.w.z.degeanalyseerdehoeveelheidC0 2 , omgerekend
in procenten CaC0 3 (opde grond);
2 kalkarm materiaal: hoorbare opbruising; overeenkomend met0,5-2% CaC0 3 .
3 kalkrijk materiaal:zichtbare opbruising;overeenkomend metmeerdan 1%CaC03.
Kalkverloop:
Het verloop vanhet kalkgehalte in hetbodemprofiel (fig.3).
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Fig. 3 Schematische voorstelling van de kalkverlopen in verband met het verloop van het
koolzure-kalkgehalte

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 drie laagste grondwaterstanden die in een zomerperiode (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.
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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 vandeorganische stofendekoolzurekalk.Dezetermiseigenlijk minderjuist,
want de koolzure kalk, hoewel vaak van organische oorsprong, behoort tot het
minerale deel van het monster.
Minerale eerdlaag:
- A-horizont van ten minste 15cm 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 80 cm diepte voor meer dan de helft 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.
M50 (eigenlijk M50-2000):
Mediaan van de zandfractie. Het getal dat diekorrelgrootte aangeeft waarboven en
waarbeneden dehelft van demassa van dezandfractie ligt.Zie ook: textuurklasse.
Niet-gerijpte ondergrond:
Bijna gerijpte laagbinnen50cmdiepteen/ofhalfofnogmindergerijptelaagbinnen
80 cm diepte, voorkomend onder een gerijpte bovengrond dikker dan 20 cm.
O-Horizont (strooisellaag of ectorganische deel) onderverdeeld in:
OL(litter): litterhorizont
Een horizont die bestaat uit relatief verse, dode plantendelen. Deze horizont kan
verkleurdzijn,maarbevatgeenofvrijwel geenuitwerpselen vanbodemfauna engeen
wortels, en is niet of slechts in lichte mate gefragmenteerd. Verder onderscheid,
indien mogelijk, tussen:
- OLo (original): L-horizont, waarbij de plantendelen nog een losse stapeling
vertonen en niet of nauwelijks verkleurd zijn.
- OLv(variative):L-horizont, waarbij deplantendelenenigszinsgefragmenteerd 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
organische stof,bestaande uit bodemfauna-excrementen, isvrijwel altijd aanwezig,
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maar isquahoeveelheid ondergeschikt aan demacroscopisch herkenbare resten. De
horizont is veelal doorworteld en bevat eventueel schimmels. Verder onderscheid,
indien mogelijk, tussen:
- OFq-horizont: Een F-horizont, waarin weinig of geen excrementen voorkomen,
maar die gekenmerkt wordt door een sterk gelaagde, compacte structuur en het
voorkomen van grote hoeveelheden schimmels.
- OFa(animal)-horizont: EenF-horizont, waarin deafbraak vooral door bodemfauna
wordt veroorzaakt, blijkend uithetvoorkomen vanveel bodemfauna-excrementen
en een losse 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 met de diepte toe.
OH (humus) = humushorizont
Een horizont diedominant bestaat uitfijn verdeelde organische stof. Macroscopisch
herkenbare plantendelen kunnen aanwezig zijn, maar komen voor in ondergeschikte
hoeveelheden, en de horizont kan minerale delen bevatten (echter minder dan 70
gewichts %). Verder onderscheid, indien mogelijk, tussen:
- OHr(residues)-horizont: H-horizont, waarin macroscopisch herkenbare resten van
wortels, hout enschors duidelijk voorkomen. Veelal eengele,bruine ofrode kleur.
Relatief losse structuur en niet sterk versmerend.
- 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, diebestaat uitorganisch materiaal, geaccumuleerd alsgevolg vaneen,
door zeer slechte drainage veroorzaakte, geremde afbraak van litter.
Ondergrond:
Horizont(en) onder de bovengrond.
Ontwatering:
Afvoer van water uiteen perceel, over en door de grond en eventueel door greppels
of drains.
Organische stof:
Al het levende en dode materiaal in de grond dat van organische herkomst is.
Hoofdzakelijk vanplantaardige oorsprong en variërend vanlevend materiaal (wortels)
totplantenresten inallerlei stadia vanafbraak enomzetting.Hetminofmeer volledig
omgezette product is humus.
Organische-stofklasse:
Berust op een indeling naar de massafracties organische stof en lutum, beide
uitgedrukt in procenten vandebij 105°Cgedroogde en over de 2mmzeef gezeefde
grond. Tabel 1en figuur 4 geven weer hoe gronden naar het organische-stofgehalte
worden ingedeeld.
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Tabel 1Indeling van lutumarmegronden 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

mineraal

venig zand
zandig veen
veen

moeng

A
B1
B2
C1
C2

Veen
Zandigveen
Kleiigveen
Venigzand
Venigeklei

Moerig
materiaal

Humusrijk
Zeer humeus
Matighumeus
Matighumusarm
Zeer humusarm
Uiterst humusarm

Mineraal
materiaal

Fig. 4 Indeling en benaming naar het organische-stofgehalte bij verschillende lutumgehalten

Podzol-B:
B-horizont inmineralegronden,waarvanhetingespoeldedeelvrijwel uitsluitend uit
amorfe humus,of uit amorfe humus en sesquioxiden bestaat, of uit sesquioxiden te
zamen met niet-amorfe humus.
Podzolgronden:
Mineralegrondenmeteenduidelijkepodzol-B-horizonteneenAdunnerdan50 cm.
r-Horizont:
Minerale of moerige horizont die geheel of vrijwel geheel is 'gereduceerd' en na
oxidatie aanzienlijk vankleur verandert.MoetookaandeeisenvooreenC-horizont
voldoen.
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Reductie-vlekken:
Door de aanwezigheid van tweewaardig ijzer neutraal grijs gekleurde, in gereduceerde
toestand verkerende vlekken
Roestvlekken:
Door de aanwezigheid van bepaalde ijzerverbindingen bruin tot rood gekleurde
vlekken.
Siltfractie:
'Tussenfractie' tussen de lutum- en de zandfractie; deminerale delen zijn groter dan
2 en kleiner dan 50 um.
Textuur:
Korrelgroottesamenstelling van de grondsoorten; zie ook: textuurklasse.
Textuurklasse:
Berust op een indeling van grondsoorten naar hun korrelgroottesamenstelling in
massaprocenten van deminerale 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 2, 3 en 4.
Tabel 2 Indeling van niet-eolische afzettingen* naar het lutumgehalte
Lutum (%)

Naam

0 - 5
5 - 8

Samenvattende naam

kleiarm zand
kleiig zand

zand

zeer lichte zavel

lichte zavel

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 3 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

zandigc leem
siltige leem

leem

0 - 10

* Zowel zand als zwaarder materiaal
** Tevens minder dan 8% lutum
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lutumarm

lutumrijk

Tabel 4 Indeling van de zandfractie naar de M50
M50 urn
50 -105
105 -150
150 -210

Naam
uiterst fijn zand
zeer fijn zand
matig fijn zand

210 -420
420 -2000

matig grof zand
zeer grof zand

fijn

Samenvattende naam
zand

grof zand

Vaaggronden:
Minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-horizont, zonder briklaag en zonder
minerale eerdlaag.
Veengronden:
Gronden dietussen 0en 80cm-mv. voormeer dan dehelft vandedikte uitmoerig
materiaal bestaan.
Vergraven gronden:
Gronden waarin een vergraven laag voorkomt, die tussen 0en40 cmdiepte 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 (> 10 en < 50% herkenbare horizontfragmenten);
pz : zwak gehomogeniseerd (> 50% herkenbare horizontfragmenten).
Waterstand:
Zie: grondwaterstand.
Zand:
Mineraal materiaal datminder dan 8%lutumfractie enminder dan50% leemfractie
bevat.
Zanddek:
Mineralebovengronddieminderdan8%lutum-enminderdan50%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 urn. Zie ook: textuurklasse.
Zandgronden:
Minerale gronden (zonder moerige bovengrond ofmoerigetussenlaag) waarvan het
minerale deeltussen 0en 80cmdiepte voormeer dan dehelft vandedikteuitzand
bestaat. Indien een dikke Al voorkomt, moet deze gemiddeld uit zand bestaan.
Zavel:
zie: textuurklasse.
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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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