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Woord vooraf

Inhetkadervanhetonderzoeksprogramma 'Bosreservaten' heeftDLO-StaringCentrum
in opdracht van het Informatie en Kenniscentrum Natuurbeheer (IKC-Natuurbeheer)
te Wageningen de bodemgesteldheid van het bosreservaat Kijfhoek in de gemeente
Wassenaarinkaartgebracht.Hetbodemgeografisch onderzoekhiervoorisinjuü 1996
uitgevoerd.
Hetproject werduitgevoerd doorP.Mekkink, dieeveneens deprojectleiding had.De
organisatorische leiding van het project was in handen van het hoofd van de sectie
Bodem, Bos, Natuur van DLO-Staring Centrum, drs. R.H. Kemmers.
In de serie 'Bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland' zijn tot nu toe 30
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 doorDLOStaringCentrum insamenwerking methetBosbureau Wageningen B.V.Rapport 98.6
is het eerste rapport in de serie die is uitgegeven door DLO-Staring Centrum in
onderlinge samenwerking met het Ingenieursbureau Eelerwoude. Rapport 98.9en de
daarop volgende rapporten in de reeks zijn uitgegeven door DLO-Staring Centrum.

Samenvatting

In het bosreservaat Kijfhoek in de gemeente Wassenaar is in juli 1996 een
bodemgeografisch onderzoek uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is het in kaart
brengenvandegeologische opbouwendebodemgesteldheid. Deonderzoeksgegevens
zijnenerzijds indigitalevorm,anderzijds ineenrapportenopkaarten,schaal 1:5000,
aangeleverd. Het bosreservaat Kijfhoek heeft een oppervlakte van 31,9ha en ligt ten
westen van Wassenaar in deprovincie Zuid-Holland. Het gebied is eigendom vande
gemeente Den Haag en wordt beheerd door deN.V.Duinwaterbedrijf Zuid-Holland,
zomereik, meidoorn en in mindere mate populier zijn de belangrijkste boomsoorten
inhetreservaat, metin destruiklaag o.a. zachteenruwe berk, wildeliguster, gewone
vlierenduindoorn.Ineendeelvanhetreservaatdominerenduindoornmetdaarbij o.a.
wildeliguster, hondsroos,kruipwilg,dauwbraam enduinriet.Daarin komen verspreid
enkele exemplaren zomereik en meidoorn voor. Een klein deel van het bosreservaat
bestaat uit stuivend duinzand en recent vastgelegd duinzand met overgangen naar
duinstruweelwaarino.a.mossen,korstmossen,zandzegge,diversekruiden,kruipwilg,
wildeüguster,duinrietenhondsroosvoorkomen.Hetgehelebosreservaatwordtbegraasd
metpaardenenrunderen,maarzijkomenslechtsincidenteelinhetgeslotenbosgedeelte.
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 en het vaststellen van het grondwaterstandsverloop.BijhetonderzoekzijnindeKijfhoek van31steekproefpunten profielbeschrijvingen gemaakt.
In het gebied komen alleen afzettingen van holocene ouderdom voor. De afzettingen
behoren tot de Jonge Kustduinen en Strandwallen uit de Westlandformatie.
Debodembestaatuitzandgronden. Hierinkomenoverwegend vaaggronden voor.Het
humusprofiel bestaat vrijwel geheel uit ectorganische horizonten. Endorganische
horizontenzijnzwakontwikkeld.Degemiddeldediktevandeectorganischehorizonten
bedraagt2cm.Inhetreservaatkomendegrondwatertrappen lila,Vao,Vlo,Vlld,VlIId
voor. Op deBodem- en grondwatertrappenkaart (Kaart 1)zijn de verbreiding vande
bodemeenheden en de grondwatertrappen weergegeven. Omdat geen onderling
afgrensbaregeologischeafzettingen voorkomen,isvanditbosreservaatgeengeologische
kaart gemaakt.

1Inleiding

HetdoelvanhetbodemgeografischonderzoekinhetbosreservaatKijfhoekindegemeente
Wassenaaris:
1. Hetinkaart (schaal 1:5000)brengen vande bodemgesteldheid.
2. Hetbeschrijven vanhumusprofielkenmerken enbodemprofielkenmerken.
Hetbestuderenenvastleggenvandehuidigebodemgeografische situatiemaaktdeeluit
vanhetstartprogramma inhetbosreservatenonderzoek (BroekmeyerenHilgen, 1991;
Broekmeyer, 1995)envormteenbasisomhettoekomstigverloopvanbodemvormende
processeninhetbasisprogramma tevolgen.
Omdeuitgangssituatieinhetbosreservaatvasttestellenishetvanbelanginzichttehebben
inhetontstaanvanbodemenlandschap alsmedegegevensbeschikbaar tehebbenover
deaardvandegeologischeafzettingen, debodemgesteldheid (bodemprofiel), inclusief
degrondwaterhuishouding, dedikteenopbouwvandestrooisellaag(humusprofiel) en
debewerkingsdiepte.
Bijhetveldbodemkundigonderzoekzijnhiervoorgegevensverzameld.Hiertoeworden
bijdesteekproefpunten deprofielopbouw vandegrondentot2,00m-mv.vastgesteld,
het grondwaterstandsverloop geschat en van iederehorizont dedikte,deaard vanhet
materiaal,detextuurenhethumusgehaltegemetenofgeschat.Bovendienwordenvanhet
humusprofieldedikteenmatevandecompositievandeverschillendestrooisellagenvastgesteld.Verschillenenovereenkomsten indebodemgesteldheid gaanvaaksamenmet
visueelwaarneembareverschillenenovereenkomsteninhetlandschap,omdatbeideonder
invloed van dezelfde omstandigheden zijn ontstaan. Daardoor is het mogelijk de
verbreidingvandeverschillenenovereenkomsteninvlakkenopeenkaartvastteleggen.
Methodenenresultatenvanditonderzoekzijnbeschrevenenweergegeveninhetrapport
endeconclusieszijn weergegeven opdebodem-engrondwatertrappenkaart (kaart1).
Rapportenkaarten vormen ééngeheelenvullenelkaar aan.Hetisdaaromvanbelang
rapportenkaarten gezamenlijk teraadplegen.
Hetrapport heeft devolgende opzet:Hoofdstuk 2geeft informatie over deliggingen
oppervlakte van het onderzochte gebied, de bodemvorming en de waterhuishouding.
Hoofdstuk3beschrijft demethodevanhetbodemgeografisch onderzoek,hethumusprofielonderzoek, deindeling van degronden en het grondwaterstandsverloop. Tenslotte
wordendeopzetvandelegendaendeverwerkingvandeprofielbeschrijvingen toegelicht.
Hoofdstuk4bevatderesultatenvanhetonderzoekenbeschrijft degeologischeopbouw
vanhetbosreservaat, debodemgesteldheidenhethumusprofiel.Inhoofdstuk 5staande
conclusiesvanhetonderzoekweergegeven op deBodem-en grondwatertrappenkaart,
schaal 1:5000(kaart 1).
Inaanhangsel 1 wordendetermenenbegrippendieinhetrapportofopdekaarten zijn
gebruikt nader verklaard of gedefinieerd. Aanhangsel 2bevat een lijst van tot nu toe
verschenenrapporten indeserieoverbosreservaten inNederland.
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De digitale bestanden van het bosreservaat Kijfhoek, 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
HetbosreservaatKijfhoek ligtindeduinentenwestenvanWassenaarindeprovincie
Zuid-Holland (fig. 1). De oppervlakte van het bosreservaat bedraagt 31,9 ha. De
topografie staat afgebeeld opblad 30G van de Topografische kaart van Nederland,
schaal 1 : 25 000.Het in een duinvallei gelegen bos is ontstaan in de vorige eeuw.
Inoudeliteratuurwordtalmeldinggemaaktvaneenberkenstruweelin 1805(volgens
Michielsen, 1974). Toen in 1850 de vallei Kijfhoek werd verkocht was er in de
verkoopakte nog sprake van 119bunders duingronden, "11bunders boschland" en
"een Arbeiderswoning met eenen tuin". De arbeiderswoning dateerde uit 1831
(Boerboom, 1957).Indetoennogzeernatteduinvallei zijn waarschijnlijk pogingen
ondernomen om deze te ontginnen rond 1850.Depogingen zijn al snel mislukt op
eenpaar kleinestukjes na,integenstelling totdeernaast gelegenvalleien Meijendel
enBierlap,diein 1850reedsincultuurwaren.Opdetopografische kaartenvan 1850,
1888 en 1913 staat de Kijfhoek als een bosstruweel ingetekend. Nadat door
waterwinning het grondwaterpeil daalde is de duinvallei verlaten en dichtgegroeid.
De huidige begroeiing bestaat hoofdzakelijk uit spontaan gevestigde soorten,
waaronder zomereik, meidoorn en ratelpopulier, zachte en ruwe berk met in de
struiklaag wilde liguster, gewone vlier en duindoorn, ratelpopulier en kruipwilg.
Het deelte van het reservaat rondom de duinvallei bestaat uit een DuindoornLigusterstruweel, waarinduindoorndomineertmetdaarbij wildeliguster,hondsroos,
kruipwilg, dauwbraam en plaatselijk duinriet. Daarin komen verspreid enkele
exemplaren zomereikenmeidoorn voor.Eenanderdeelvanhetbosreservaat bestaat
uit stuivend duinzand en recent vastgelegd duinzand met overgangen naar
duinstruweelmetmossen,korstmossen,zandzegge,buntgras,kruipwilg,wildeliguster,
dauwbraam,duinrietengeelwalstroenhondsroos.Hetbosreservaatiskarakteristiek
vooreenDuin-Berkenbos (VanderWerf, 1991)enwordtalsfloristisch karakteristiek
aangemerkt.Hetgehelebosreservaat wordtbegraasdmetrunderen enpaarden,maar
zij komen slechts incidenteel in het gesloten bosgedeelte.
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Fig. 1 Ligging vanhet bosreservaat 'Kijfhoek'

2.2 Bodemvorming
De duinen in het bosreservaat Kijfhoek behoren tot de Jonge kustduinen, die eolisch
zijn afgezet. Dit moedermateriaal, ook wel uitgangsmateriaal genoemd, is het
materiaal waaruit de bodem wordt gevormd. In dit moedermateriaal treden onder
invloed van onder andere de factoren klimaat, water, flora, fauna en de mens,
veranderingen op.Dezebodemvormende factoren brengen bodemvormende processen
opgangdieophunbeurtdebodemvorming ingangzetten.Sommige bodemvormende
processen zijn fysisch, anderezijn chemischvanaard.Bodemvormende processen zijn
omzettingsprocessen en verplaatsingsprocessen. Humusvorming, ontkalking en
silicaatverwering zijn omzettingsprocessen. Podzolering, gleyvorming en homogenisatie zijn verplaatsingsprocessen. De eventuele bodemvorming of pedogenese is
weer afhankelijk van de aard van het moedermateriaal en de tijdsduur waarover de
bodemvormende factoren van invloed zijn (De Bakker en Schelling, 1989).
In het bosreservaat De Kijfhoek vindt ontkalking plaats. Daar waar de ontkalking
tot enkele decimeters diepte heeft plaatsgehad komt daaropvolgend in de tijd een
proces van podzolering tot stand. In de duinen is veel kalk aanwezig. Ontkalking
gebeurt in kalkrijk afgezette duinzanden door verwering en uitspoeling. Een
14
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belangrijke invloed hierop heeft de vegetatie, waarin door afbraak van organische
stof verschuivingen optreden indecarbonaat-bicarbonaat-verhouding inderichting
van het beter oplosbare bicarbonaat. De snelheid vandeontkalking hangt af van de
mate vanvergruizing vande schelpfragmenten envan deaanvoer enomzetting van
organische stofenbegroeiing.Onderinvloedvaninfiltrerend regenwaterendedaarin
aanwezige zuren worden stoffen alskalk enijzer uitgespoeld. Zolang de grond nog
calciumcarbonaat (kalk) bevat, blijft de pH ongeveer 7 of hoger. Wanneer de
vrijkomende Ca2+-(en Mg2+)-ionen samen met de HC03" -ionen worden afgevoerd
door percolatie met regenwater verdwijnen op die manier de carbonaten. Wanneer
de grond geen kalk meer bevat dalen zowel de pH als de basenverzadiging van de
grond. De 'basische' kationen (Ca2+, Mg2+, K2+en Na+) worden dan aan het
adsorpsiecomplex gedeeltelijk vervangen door H+-en/of Al3+ -ionen, waardoor de
basenverzadigingkleinerwordtdan 100%. Devervanging doorAliseengevolgvan
desilicaatverwering dieopgangkomtnaontkalking.Podzolering iseenprocesvan
uitspoelen en inspoelen van humus,Al en Fe.Het is eenproces dat alleen daar kan
voorkomen waar de neerslag de verdamping overtreft.

2.3 Waterhuishouding
Het bosreservaat wordt beheerd door de N.V. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland. Het
gebied ligt tussen 5 m + NAP en 23 m + NAP. In Bakker et al. (1979) wordt
aangegeven dat in het gebied een licht tot matig verstoorde grondwatersituatie
voorkomt, waarbij sprake is van een grondwaterstandsdaling in het verleden. Het
grondwater bevindt zichindewinterperiode indelaagste delen binnen 0-1 m-mv.
(GT lila, Vao, Vlo). Eens in de 10-15 jaar komt het grondwater hierin tot boven
hetmaaiveld (mond. mededeling N.V.Duinwaterbedrijf). In dezomerperiode komt
hetgrondwater overeengrotere oppervlakte nietbinnen0-2 m-mv.voor (GtVlld,
VlIId). Om het verloop van de grondwaterstand te kunnen volgen bevinden zich
in het bosreservaat twee grondwaterstandsbuizen van het waterleidingbedrijf.

15

3 Methode

3.1 Bodemgeografisch onderzoek
Hetbodemgeografisch onderzoekvanhetbosreservaatKijfhoek isuitgevoerdinjuli
1996.
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;
— textuurvandemineralehorizonten (lutum-enleemgehalte 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);
— het ruimtelijk weergeven van de verbreiding van deze variabelen in bodemkundige eenheden opeen kaart en de omschrijving ervan in de bijbehorende
legenda.
Er zijn van de bodemhorizonten geen laboratoriumanalyses voorhanden.
Het bodemgeografisch onderzoek van het bosreservaat Kijfhoek is uitgevoerd met
een door IBN-DLO bijgewerkte basiskaart, schaal 1 :2500. Op deze kaart is een
ruitennetvan50mx50maangebracht,dataangeeft waarinhetterreinde snijpunten
liggenomdeboringenteverrichten.Op31steekproefpunten zijn meteen 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 31 gekozen boorpunten zijn de resultaten van het onderzoek aan deze
bodemprofielmonsters opgenomen met een veldcomputer en vastgelegd op de
situatiekaart. Degegevens van de bemonsterde profielen enenkele niet beschreven
tussenboringen buiten hetruitennet zijn gebruikt omeen zobetrouwbaar mogelijke
bodem-engrondwatertrappenkaart entemaken.Deboringeninhetruitennetworden
uitgevoerd op0,5 mten noorden van demarkeringspunten inhet veld. Bij een deel
van de steekproefpunten met een betonnen paaltje de boringen op 1mten noorden
van de markeringspunten uitgevoerd.
Omdeverbreiding van degevonden bodemkundige verschillen inkaart te brengen,
zijn de grenzen op de situatiekaart ingetekend. Hierbij is niet alleen uitgegaan van
deprofielkenmerken, maarookvanveldkenmerkenenvanlandschappelijke 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
17

vooral uit de kenmerken die met de waterhuishouding samenhangen (roest- en
reductievlekken en blekingsverschijnselen) is uit de gemiddeld hoogste (GHG)en
de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) de grondwatertrap (Gt) afgeleid.
Inhetbosreservaat Kijfhoek zijn inhetverleden tweegrondwaterstandsbuizen geplaatst
(fig.l). Degegevens zijn inbeheer bijdeN.V. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland.
Deconclusies vanhetonderzoek naar debodemgesteldheid (inclusief de hydrologische
situatie) is samengevat opdebodem- engrondwatertrappenkaart 1:5000 (kaart 1).

3.2 Beschrijving van het humusprofiel
Methethumusprofiel wordtdatdeelvanhetbodemprofiel bedoelddatuitdode organische
stof bestaat. Deopdebodem aanwezige strooisellaag wordt gevormd door afstervende
plantenresten, takken enbladeren. Indeloop vandetijd wordt deze 'litter' afgebroken
alsgevolgvanactiviteitenvandebodemflora enfauna, waarbijdechemischeen fysische
eigenschappen vandeorganischestofsterkveranderen.Desnelheidenwijzevan afbraak
isvanveelfactoren afhankelijk. Deconditieswaaronderafbraak plaatsvindtzijnvanplaats
totplaatsverschillend.Vangroteinvloedhieropzijno.a.dezuurgraad, vochtvoorziening,
demineralogischerijkdom vanhetmineralemoedermateriaal (geologischeformatie),licht
en temperatuur (Emmer, 1995).
Als gevolg van verschillen in afbraaksnelheid ontstaat er verticale differentiatie in
(organische) horizonten.Dezeafzonderlijke horizonten samenvormenhet humusprofiel.
Hethumusprofiel kanwordenonderverdeeldineenectorganischdeeleneenendorganisch
deel.Hetectorganische deel,deO-laag,bestaat uitdestrooisellaag, waarbij nogvrijwel
geen menging heeft plaatsgevonden met de onderliggende minerale bodem. Het
endorganische deel,deA-horizont, bestaatuithetminerale deelvandebodem, waarbij
door intensieve menging eenhumeuze bovengrond is ontstaan.
Binnen hetectorganische deelkunnen eenOL-,eenOF-,eenOH-eneen OO-horizont
wordenonderscheiden.DeOL(litter)-horizontbestaatuitrelatiefversedodeplantendelen.
De OF-(fermentatie)-horizont bestaat uitminof meer afgebroken litter, waarbij echter
macroscopischherkenbarerestenvanplantenweefselsdomineren.DeOH-horizontbestaat
uitfijn verdeeldeorganischestof,waarintenhoogstenogmacroscopisch herkenbareresten
van wortels, hout en schors kunnen voorkomen. In niet-terrestrische milieus kaneen
00(organic)-horizont voorkomen,bestaandeuitorganischmateriaal,geaccumuleerd als
gevolg vaneen,door eenzeer slechte drainage veroorzaakte, geremde afbraak. Binnen
het endorganische deel onderscheiden we een Ah-horizont. Dit is een door sterke
accumulatie vanorganische stof, donker gekleurde minerale horizont.
Dediktevanhethumusprofiel inhetalgemeen,envandeafzonderlijke horizonten inhet
ectorganische deelinhetbijzonder, enhetalofniet voorkomen vandeze horizonten is
van veel factoren afhankelijk. Hierbij spelen leeftijd vande bosopstand, aard vanhet
moedermateriaal,afbraaksnelheid, antropogeneinvloedenalsgrondbewerking,enbeheer
een groterol.

In 1981 hebben Klinka et al. (1981) een systeem ontwikkeld om de verschillende
humusvormen te classificeren, wat door Green et al. (1993) is aangepast. In dit
systeem wordt globaal onderscheid gemaakt tussen morhumus, moderhumus en
mullhumus.Hetaldannietvoorkomenvandeteonderscheiden horizonten,dedikte
ervan en de aan- of afwezigheid van flora en fauna (schimmels, wormen, etc.) die
de afbraak beïnvloeden, bevorderen of verzorgen, zorgen voor een verdere
onderverdeling.Binnen hetbosreservatenprogramma wordtgetracht dit systeem op
zijn toepasbaarheid te toetsen en dit eventueel aan te passen of aan te vullen. Wij
volstaan daarom binnenhet startprogramma bosreservaten 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 in karteerbare 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 Kijfhoek hebben ertoe geleid dat op
bepaalde punten van de landelijke indeling is afgeweken of de onderverdeling is
verfijnd. Bij dezandgronden isdeindeling naar textuurenhet alofniet voorkomen
van kalk aangepast. Er komen 3 legenda-eenheden voor. Tussen [] staat de code
voor een indelingscriterium.
Kalkhoudende en kalkloze zandgronden zijn minerale gronden (zonder moerige
bovengrond of moerige 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 Kijfhoek zijn naar de aard van de bodemvorming
pervlakkalkrijke duinvaaggronden [Zd],kalkarmeenkalklozevlakvaaggronden (Zn)
onderscheiden.
De zandgronden in het bosreservaat bestaan naar detextuur van de bovengrond uit
matig fijn [5] zand. Verder zijn alle kalkhoudende gronden lutumarm en leemarm
[...0] en kalkarme en kalkloze zandgronden leemarm [...1].

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
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wisselend verloop van de grondwaterstand op een bepaalde plaats is te herleiden tot
een geschematiseerde curve. Deze kan gekarakteriseerd worden door een gemiddeld
hoogste (GHG), gecombineerd met een gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG).
Hieronder wordt verstaan het rekenkundig gemiddelde over zoveel mogelijk achtereenvolgende jaren (minimaal 8jaar) 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 1986
werden de drie hoogste grondwaterstanden van een heel jaar genomen voor de
berekening van de GHG. Vanaf 1april 1986 worden alleen de drie hoogste standen
van het winterhalfjaar (oktober t/m maart) voor de berekening gebruikt. Dit 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. 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 eenkaartvlak een bepaalde grondwatertrap istoegekend, 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 bevinden zich in het
bosreservaat
twee grondwaterstandspeilbuizen (fig. 1). Hierin worden
grondwaterstandsmetingen uitgevoerd door de beheerder.

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 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 gegevens wordeningevoerd metbehulpvaneen veldcomputer
(HUSKY).Dezedatakunnen alsboorbestand 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, deaard ervanenveensoort alsdelaaguitveen 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 vanhetbosreservaatKijfhoek blijft 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
In het bosreservaat komen in de diepere ondergrond mogelijk oude Kustduinen en
Strandwallen voor en binnen 0 tot 2,00 m - mv. Jonge Kustduinen voor uit de
Westlandformatie (fig. 2).

Fig. 2 Stratigrafie van de beschreven afzettingen
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Westlandformatie, Oude Kustduinen en Strandwallen
De Oude Kustduinen en Strandwallen dateren van 3000 v. Chr. tot na het begin van
onzejaartelling en vormden langgerekte zandbanken of strandwallen met lage duinen.
In deze periode ontstond er één gesloten kustvlakte door het dichtslibben van de
zeegaten. De aangevoerde zanden zorgden ervoor dat de kust naar het westen werd
uitgebouwd. Deuitbouw bestond uitreeksen strandwallen en strandvlaktes. De oude
duinen zijn in fasen afgezet. De fasen zijn herkenbaar aan oude begroeiingshorizonten
of veenlagen. De Oude Kustduinen zijn weer onder te verdelen in oud duinzand I
(OD I), oud duinzand II (ODII) en oud duinzand III (OD III). Uit C14-onderzoek
is gebleken dat binnen OD I drie en binnen OD II vier afzettingen voorkomen. De
laatste vier dateren van 1000 v. Chr. tot 900 na Chr. Tussen de strandwallen lagen
strandvlaktes, waarin veenvorming heeft plaatsgevonden.
Vanaf Voorschoten tot aan de kust ten westen van Wassenaar komen vier
strandwallen voor met daartussen drie strandvlaktes. De strandvlaktes zijn in het
verleden verveend en ontgonnen. Op veel plaatsen zijn de Oude Kustduin en
Strandwallen later weer overstoven met duinzand die tot de Jonge Kustduinen (en
Strandwallen) worden gerekend. De overgang bevindt zich ongeveer op NAP-hoogte.
Vanaf die tijd verplaatste de kustlijn zich weer in oostelijke richting.

Westlandformatie, Jonge Kustduinen en Strandwallen
Na de 9e of 10e eeuw zijn over de Oude Kustduinen en Strandwallen grote
hoeveelheden duinzand afgezet: deJonge Kustduinen en Strandwallen (Klijn, 1981).
Deze jonge duinen zijn in fasen afgezet, die van elkaar worden gescheiden door
begroeiingshorizonten (Bodemkaart, 1992).Deoudste afzetting dateert van omstreeks
1000 na Chr. Humushoudende lagen ontstonden doordat het grondwater mee steeg
met de duinophoging en vochthoudende duinen geschikt maakte voor begroeiing.
Na 1600 nam de verstuiving af. Alleen langs de zeereep werden en worden locaal
nog duinen gevormd dievanaf 1850door middel vanbeplanting met helmgras werden
en worden vastgelegd.
De laatste anderhalve eeuw is de kustlijn hier weer enigszins naar het westen
opgeschoven. In Meyendel is er tot nu toe sprake van duinafafslag en wordt door
regelmatige suppletie kunstmatig zand opgebracht.

4.2 Geomorfologie
De factoren die duinvorming veroorzaken zijn klimaat, zee, zand, windrichting en
windsnelheid, grondwater en plantengroei. Het ontstaan en de opbouw van duinen
gebeurt veelal in fasen. Na primaire duinvorming ontstaat secundaire duinvorming.
Secundaire duinvorming gaat gepaard met kustafslag en opnieuw duinvorming,
waarbij duinen geheel of gedeeltelijk worden verplaatst. Belangrijke geomorfologische
processen zijn uit- en overstuiven en hellingprocessen. Er ontstaan uitblazingsvalleien,
meestal met de lengteas ZW-NO, met overstuivingszones rondom, vnl. aan de NO-
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zijde.Watererosie,vooraldoorzwareregensnadroogte,zorgtvoorhetontstaanvan
'puinkegels' onderaan (zuid)hellingen. Waarzichbosbevindttreed geenerosieop.
Deze uitblazingsvalleien zijn vaak nat. Duinvalleien worden afgewisseld door
duinruggen en duincomplexen.
De duinen in het bosreservaat behoren waarschijnlijk tot de loopduinen, ontstaan
nadat devegetatie wasverdwenen endewindweervrij spelkreeg.Dezemaken deel
uit van dekalkrijke duinen tussen Hoekvan Holland en Bergen, waarin evenwijdig
aan de kust gezoneerde duinreeksen en valleisystemen voorkomen, met
loopduinreeksen,kamduinreeksen enparabolen (Klijn, 1981).Bijdeloopduinenhoren
loopduinvlakten. Een loopduinvlakte istot ophet grondwater uitgestoven vlakte,te
vergelijken met een bijzondere vorm van een samengestelde uitblazingsvallei. Op
de landschapsecologische kaart van Bakker et al. (1979) worden de duinen bij
Wassenaar ingedeeld bij de verdroogde samengestelde uitblazingsvalleien met
bijbehorende duinenreeksen, dieopcomplexewijze ofdoorverstuivingzijn ontstaan
met een kalkovergangsvegetatie (Code H3n).
Binnenhetbosreservaatkomenopkorteafstand aanzienlijke hoogteverschillen voor
doordat lager gelegen delen worden afgewisseld door hogere duinen. Bosreservaat
Kijfhoek ligt op een hoogte tussen 5 m + NAP en 23 m + NAP, waarbij de
valleibodem tussen 5 en 7m + NAP ligt. De duinen zijn kalkrijk. De duinvallei is
gedeeltelijk ontkalkt.

4.3 Bodemgesteldheid
De interpretatie van de resultaten van het onderzoek is ruimtelijk weergegeven op
deBodemengrondwatertrappenkaart, schaal 1 :5000(kaart 1).Vooreen verklaring
of definiëring van de gebruikte terminologie verwijzen we naar aanhangsel 1, de
woordenlijst.

4.3.1 Het humusprofiel
Onderbepaaldeomstandigheden bestaathetectorganische deelvanhet humusprofiel
uit een OL-, OF- en OH-horizont. Deze horizonten worden gevormd bij een
langdurige strooiselaanvoer en een matige tot slechte strooiselafbraak. Een
ectorganische strooisellaag komt voornamenlijk voor onder bos in de duinvallei en
rondom de duinvallei. De totale gemiddelde dikte van de strooisellaag bedraagt 2
cm.In de duinen rondom deduinvallei heeft zichnog nauwelijks een humusprofiel
ontwikkeld. Door de begrazing en betreden wordt het proces van
humusprofielvorming sterkbeïnvloed,waardooreenopeenvolgingvanectorganische
horizontenvrijwel nietvoorkomt.Opplaatsenwaarzichreedseenhumusprofiel heeft
ontwikkeld wordtdezedoorbegrazingenbetreden sterkaangetast.Een OL-horizont,
bestaande uit litter van voornamelijk eik en meidoorn is bij 15 steekproefpunten
aangetroffen. De litter is enigszins verkleurd. De gemiddelde dikte van de OL25

horizont is 1,5 cm. De OF horizont bestaat uit ver afgebroken litter en is op veel
plaatsen vermengd met debovenste centimeters van deminerale bovengrond. De OFhorizont is gemiddeld 2,2 cm dik. Een ongestoorde OF-horizont is aangetroffen bij
de steekproefpunten E4,E8 enJ8.Bij 6 steekproefpunten isdeOF-horizont vermengd
met de minerale bovengrond. Een OH-horizont is bij de steekproefpunten niet
aangetroffen. De ectorganische horizont maakt deel uit van een micropodzolprofiel
met een dunne humeuze Chm-horizont. De dikte van de Chm varieert van 2-30 cm
en het organische-stofgehalte varieert van 0,5-4%. De horizont is kalkloos.

4.3.2 Kalkhoudende en kalkloze zandgronden
Het bosreservaat Kijfhoek bestaat geheel uit kalkrijke en ondiep ontkalkte zandgronden die tot de Jonge Kustduinen behoren. In de Nederlandse kustduinen komen
kalkrijke en kalkarme duinzanden voor. De grens tussen kalkrijke en kalkarme
gronden ligt bij Bergen in Noord-Holland. De gronden in het bosreservaat bevinden
zich in het gedeelte van de kalkrijke zandgronden. Er komen vaaggronden in voor.
Zandgronden waarvan de horizonten zwak of vaag ontwikkeld zijn, voldoen niet aan
de maatstaven die gelden voor podzolgronden of eerdgronden en worden tot de
vaaggronden gerekend. Afhankelijk van het al of niet voorkomen van hydromorfe
kenmerken binnen 80 cm - mv. komen duinvaaggronden [Zd] en vlakvaaggronden
[Zn] voor. Naar de textuur bestaan de gronden uit matig fijn [5],leemarm [1] zand.
Afhankelijk van deontkalkingsdiepte komen kalkrijke [A],kalkarme [B]en kalkloze
[C] zandgronden voor. In een deel van de duin- en vlakvaaggronden heeft zich een
micropodzolprofiel ontwikkeld.

4.3.2.1 Kalkhoudende zandgronden; duinvaaggronden
Duinvaaggronden zijn gronden zonder minerale eerdlaag, met ijzerhuidjes en zonder
bruine laag in de positie van een B-horizont.

Zd50A

Duinvaaggrond, kalkrijk [A], matig fijn [5], lutumarm en leemarm
[0] duinzand
Kalkrijke duinvaaggronden komen voor in een groot deel van het bosreservaat. Van
24 steekproefpunten zijn profielbeschrijvingen gemaakt. In de bovenste 20-30 cm
komt bij 7steekproefpunten een zwak micropodzol voor metdaarin een Chm-, Cemen een Cbm-horizont. Daar waar een micropodzol voorkomt heeft ontkalking
plaatsgevonden variërend van 8 cm tot 40 cm. Gemiddeld is de ontkalkingsdiepte
<20 cm [kalkklasse A]. Ten zuiden van de steekproefpunten J10 en L10 komt een
smalle strook duinvaaggronden voor met een ontkalkingsdiepte van ca. 30 cm
[kalkklasse B].
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Bijdeoverige 12steekproefpunten vindthumusvorming enuitspoelingplaats,waarbij
zicheendunne Chm-ofCem-horizont heeft ontwikkeld. Dediktevarieert van 3-30
cm.Deontkalkingsdiepte varieert van6-30cm. Gemiddeld isdeontkalkingsdiepte
<20 cm [kalkklasseA].
Bij 5 steekproefpunten komt geen bodemvorming voor en ishet moedermateriaal
in zijn geheel kalkrijk [kalkklasseA].
Het organische-stofgehalte bedraagt indeChm-horizont 0,5-4%enneemt dieperin
het profiel snel af. Bij steekproefpunt C6 bevat de bovengrond tot 60cm- mv.
organische stof. Dit kan een aanwijzing zijn van een voormalige akker. Door
menging vandestooisellaag metdebovenste centimeters vanhetminerale deelals
gevolgvanbegrazenenbetredenkanhetorganische-stofgehalte daarinoplopennaar
10-20%.
Dezandgrofheid varieert van 155-180um.Inkalkrijke duinvaaggronden komtleem
en lutum vrijwel niet of in zeer lage percentages voor. De ondergrond bestaat
eveneens uitmatig fijn kalkrijk zand.Degronden komen voor met grondwatertrap
VId, Vlld en VlIId.
Door delosse pakking vanhetduinzand iseengoede doorworteling mogelijk. De
specifieke duinflora isin staat tot 1,0m-mv.of dieper te wortelen. Daarentegen
ishetvochtleverend vermogenvandegrondzeergeringdoorhetontbrekenvanleem,
lutum en organische stof.

4.3.2.2 Kalkloze zandgronden; vlakvaaggronden
Vlakvaaggronden zijngrondenmethydromorfe kenmerken,zondermineraleeerdlaag
en zonder ijzerhuidjes.

Zn51B
Vlakvaaggronden, kalkarm [B], matigfijn [5],leemarm [1]zand
Zn51C
Vlakvaaggronden, kalkloos[C], matig fijn [5], leemarm [1]zand
Kalkarme enkalklozevlakvaaggronden komenvoorineenlaagteinhetcentraledeel
vanhetbosreservaat.Erzijn van7steekproefpunten profielbeschrijvingen gemaakt.
Indeontkalkingsdiepte komengroteverschillen voor,uiteenlopend van22-100cm,
waarbij gronden inkalkklasse Btot50cmontkalkt zijn engronden met kalkklasse
C >50cmontkalkt zijn. Deectorganische horizont bestaat uiteenOL-horizont ter
diktevan1-2cm.EenOF-horizont isbij3steekproefpunten waargenomen meteen
diktevan0,5-4 cm.Eendeelvanhetoorspronkelijke humusprofiel isvestoord door
begrazing.
Er heeft zich eenmicropodzol ontwikkeld in de laag tot40cm- mv.In de Chmhorizont bedraagt hetorganische-stofgehalte 0,5-4%. Bij steekproefpunt E6bevat
de bovengrond tot60cm-mv. nogorganische stof. Mogelijk isditeenvoormalig
akkertje.
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De zandgrofheid bedraagt 155-180 um. Het leemgehalte is <4%. De ondergrond is
geheel kalkrijk. Op de overgang van de ontkalkte bovengrond naar de kalkrijke
ondergrond komen (fossiele) roestvlekken voor. De gereduceerde ondergrond is grijs
van kleur.
De grondwatertrappen zijn lila, Vao, Vlo, Vlld.
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5 Conclusies
De profielbeschrijvingen zijn de eigenlijke resultaten van het onderzoek. De
interpretatie vandeprofielbeschrijvingen bepaalt,samenmetvisuele veldkenmerken
als topografie, hoogteligging en vegetatie, de ligging en de verbreiding van de
bodemeenheden opdeBodem-engrondwatertrappenkaart (kaart 1).Dezekaartwordt
beschouwd alsdeconclusie vanhetonderzoeknaarhetvoorkomenendeverbreiding
van de verschillende bodemeenheden.
Erkomen eolische afzettingen voor diebehoren totdeJongeKustduinen behorende
uit de Westlandformatie. Op de Bodem- en grondwatertrappenkaart van het
bosreservaatKijfhoek komenduinvaaggronden envlakvaaggronden voor.Dezezijn
of geheel niet, of deels ontkalkt. De ontkalkingsdiepte bedraagt bij de
steekproefpunten in de duinvaaggronden minder dan 20 cm [kalkklasse A].In de
vlakvaaggronden is de ontkalkingsdiepte 22-100 cm [kalkklasse B en C]. De
aangegeven grondwatertrappen zijn lila, Vao, Vlo, VIIo en VlIId.
Uit het humusprofielonderzoek komt naar voren dat de ectorganische horizont
hoofdzakelijk bestaat uit een OL-horizont met een gemiddelde dikte van 1,5 cm.
DeOF-horizont komtbijeen aantal steekproefpunten inongestoorde toestand voor.
Hier isdegemiddelde dikte 2,2cm. Opveelplaatsen ishethumusprofiel verstoord
door begrazing. Een OH-horizont is niet aangetroffen. De ectorganische horizont
bestaatuitdeChm-horizont enmaaktdeeluitvaneenmicropodzolprofiel. Dedikte
varieert van 2-30 cm.

29

Literatuur
Bakker,H.deenJ.Schelling, 1989.SysteemvanbodemclassificatievoorNederland;
de hogere niveaus. 2e herziene druk. Wageningen, Pudoc.
Bakker, T.W.M, J.A. Klijn en F.J. van Zadelhoff, 1979.Duinen en duinvalleien;
een landschapsecologische studie van het Nederlandse duingebied. Bijlage 7.
Landschapsecologische kaart, schaal 1 : 10 000. Wageningen, Pudoc.
Bodemkaart, 1992.Bodemkaart vanNederland,schaal 1 :50 000; toelichting bij
kaartbladen24Westen25West,Zandvoort-Amsterdam. Wageningen, DLO-Staring
Centrum.
Bodemkaart, 1982.Bodemkaart vanNederland,schaal 1 :50 000; toelichting bij
kaartbladen30Westen30Oost, 's-Gravanhage. Wageningen,DLO-StaringCentrum.
Broekmeyer,M.E.A, 1995.BosreservateninNederland. Wageningen,Instituutvoor
Bos- en Natuuronderzoek. Rapport nr. 133.
Broekmeyer,M.E.AenP.Hilgen, 1991.Basisrapportbosreservaten. Utrecht,Directie
Bos- en Landschapsbouw; Wageningen, De Dorschkamp. Rapport nr. 1991-03.
Boerboom,J.H.A, 1957.DuinlandschapScheveningen-Wassenaar, ca1300totheden.
Historisch-vegetatiekundige studie. Wageningen, Landbouwhogeschool.
Cate, ten J.A.M., A.F. van Holst, H. Kleijer en J. Stolp, 1995. Handleiding
bodemgeografischonderzoek.DeelD: interpretatievanbodemkundigegegevensvoor
diverse vormenvanbodemgebruik. Wageningen, DLO-Staring Centrum. Technisch
Document 19D.
Emmer, I.M., 1995.Humusform andsoildevelopmentduringaprimary succession
of monoculture Pinus sylvestrisforests onpoor sandy substrates. The Netherlands
Centre of Geo-Ecological Research (ICG); University of Amsterdam.
Green,R.N,R.L.TrowbridgeenK.Klinka, 1993.Towardsataxonomieclassification
of humusforms. Forest Science Monograph 29. A publication of the Society of
American Foresters.
Heesen, H.C. van, 1971. 'De weergave van het grondwaterstandsverloop op de
bodemkaart'. Stiboka. Boor en Spade 17: 127-149.
Heesen, H.C. van en G.J.W. Westerveld, 1966. 'Karakterisering van het
grondwaterstandsverloop op de bodemkaart'. Cultuurtechnisch Tijdschrift 3(3):
116-123.

31

Klijn, J.A. 1981.Nederlandse kustduinen; geomoifologie en bodems. Wageningen,
Pudoc.
Klinka, K., R.N. Green, R.L. Trowbridge en L.E. Lowe, 1981. Taxonomie
classification of humusforms inecosystems ofBritish Columbia. First Approximation.
Editor: Province of British Columbia, Ministry of Forest. 54 p.
Michielsen, Dr. N.C., 1974.Meijendel. Duin-water-leven. Den Haag/Baarn, Uitgeverij
W. van Hoeve bv.
Sluis, P. van der en H.C. van Heesen, 1989. 'Veranderingen in de berekening van
de GHG en de GLG'. Landinrichting 29(1): 18-21.
Werf, S. van der, 1991. 'Bosgemeenschappen'. Natuurbeheer in Nederland; Deel
5. Wageningen, Pudoc.

32

Aanhangsel 1 Woordenlijst
Rapport,kaartenenprofielbeschrijvingen bevattentermenencoderingendiewellicht
enige toelichting behoeven. Indeze lijst, dieeenalfabetische volgorde heeft, vindt
udegebruiktetermenverklaard ofgedefinieerd (zieDeBakkerenSchelling, 1989).
A-horizont (minerale eerdlaag of endo-organische deel), onderverdeeld in:
A-horizont
Horizontontstaan aanofnabijhetbodemoppervlak dooraccumulatievan organische
stof, anders dandoor inspoeling vanorganische stof inoplossing ofsuspensie.Het
betreft voornamelijk organischestofontstaandoorafbraak vanwortelsenorganische
stof,afkomstig vandelitter, welke doorhomogenisatie inhetminerale deelvanhet
bodemprofiel terecht is gekomen. Verder onderscheid in organische horizonten is
gebaseerd opdemate waarin organische stof is geaccumuleerd.
Ah-horizont
A-horizont meteenrelatief sterke accumulatie, blijkend uit de donkere kleur ten
opzichte vande diepere horizonten endeduidelijke aanwezigheid van organische
stof. Vaak is de Ah-horizont op te delen in een tweetal horizonten, duidelijk
verschillend inkleurenorganische-stofgehalte, waarbij deaanduiding Ahl enAh2
wordt gebruikt.
Ae-horizont
A-horizont metgeringeaccumulatie vanorganische stofeneenblekekleur, bepaald
doordekleur vandeminerale delen (meestal zand),alsgevolg vanuitspoelingvan
ijzer (zoals inpodzolen).
BC-horizont:
Zeer geleidelijke overgang vaneen Bh-naar een C-horizont; typerend voor vele
hydropodzolgronden.
Bewortelbare diepte:
Bodemkundige maat voor de diepte waarop deplantewortelskunnen doordringen
in degrond. Limiterend zijn: depH,aëratie endeindringingsweerstand (TenCate
et al., 1995).
Bewortelingsdiepte:
Diepte waarop eenéén of tweejarig volgroeid gewas nogjuist voldoende wortels
ineen 10%droogjaar kanlaten doordringen omhetaanwezige vocht aandegrond
te onttrekken. Ookwel 'effectieve bewortelingsdiepte' genoemd (TenCate etal.,
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 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.
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 20 cm diepte een Bh-horizont
voorkomt, of waarvan de bovenste 5-10 cm (of meer) amorfe humus bevat, die als
disperse humus is verplaatst.
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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:
— deBhvoldoendekleurcontrast heeft metdeC-horizont. NaarmatedeBh-horizont
dikker is, mag het kleurcontrast minder zijn, of:
— een duidelijk teherkennen 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
inlutum-of humusgehalte isdan de boven-en/of onderliggende horizont. Verarmd
door verticale (soms laterale) uitspoeling.
Eolisch:
Door de wind gevormd, afgezet.
e-horizont: aanduiding bij:
— B- en C-horizonten met kenmerken van ontijzering. Wordt gebruikt bij niet
voledig 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.
Fluctuatie:
Zie grondwaterstandsfluctuatie.
GHG (gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand):
Hetgemiddelde van deHG3 overongeveer achtjaar.Komt overeen metde 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 deLG3 over ongeveer achtjaar. Komt overeen metde waarde
voor de grondwaterstand, afgelezen bij het dal van de gemiddelde grondwaterstandscurve.
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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 (mv.) (of een ander vergelijkingsvlak, bijv. NAP).
Grondwaterstandscurve:
Grafische voorstelling van grondwaterstanden die op geregelde tijden opeen bepaald
punt zijn gemeten.
Grondwaterstandsfluctuatie:
Het stijgen en dalen van de grondwaterstand. Soms in kwantitatieve zin gebruikt:
het verschil tussen GLG en GHG.
Grondwaterstandsverloop:
Verandering van de grondwaterstand in de tijd.
Grondwatertrap (Gt):
Klasse gedefinieerd door een zeker GHG- en/of GLG-traject.
Grondwaterverschijnselen:
Zie: hydromorfe verschijnselen.
HG3:
Het gemiddelde van de hoogste drie grondwaterstanden die in een winterperiode (1
oktober - 1april) zijn gemeten. Hierbij wordt uitgegaan van metingen op of omstreeks
de 14e en 28e van elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte.
Horizont:
Laag in de grond met kenmerken en eigenschappen die verschillen van de erboven
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:
— Voor de podzolgronden: (a) een moerige bovengrond of: (b) een moerige
tussenlaag en/of: (c)geen ijzerhuidjes opdezandkorrels onmiddellijk onderde
B2.
— 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 meteenAdunner dan50cm:geen ijzerhuidjes opdezandkorrels
onder deA-horizont; (f)bijkleigronden 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.Inijzerhoudende gronden
meestal gley of gleyverschijnselen genoemd.
Kalkloos, kalkarm, kalkrijk:
Bijhetveldbodemkundig onderzoek wordthetkoolzurekalkgehaltevangrondgeschat
aandematevanopbruisenmetverdundzoutzuur(10%HCl).Erzijndriekalkklassen:
1 kalkloos materiaal; geen opbruising; overeenkomend metminder danca. 0,5%
CaC03,analytischbepaald,d.w.z.degeanalyseerdehoeveelheidC0 2 , omgerekend
in procenten CaC0 3 (opdegrond);
2 kalkarm materiaal: hoorbare opbruising; overeenkomend met 0,5-2% CaC0 3 ;
3 kalkrijk materiaal:zichtbareopbruising;overeenkomend metmeerdan 1%CaC03.
Kalkverloop:
Het verloop vanhet kalkgehalte in het bodemprofiel.

Fig. 3 Schematische voorstelling vande kalkverlopen in verband methet verloop van het
koolzure kalkgehalte
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Klei:
Mineraal materiaal dat ten minste 8% lutum bevat. Zie ook: textuurklasse.
LG3:
Het gemiddelde van de drie laagste grondwaterstanden die in een zomerperiode (1
april -1 oktober) zijn gemeten. Hierbij wordt uitgegaan van metingen opof 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 pm. 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 dekoolzure kalk. Deze term iseigenlijk 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 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.
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M50(eigenlijk M50-2000):
Mediaanvandezandfractie.Hetgetaldatdiekorrelgrootteaangeeft waarbovenenwaar
benedendehelft vandemassavandezandfractie ligt.Zieook:textuurklasse.
O-Horizont(strooisellaagofecto-organischedeel)onderverdeeldin:
OL(litter): litterhorizont
Eenhorizontdiebestaatuitrelatiefverse,dodeplantedelen.Dezehorizontkanverkleurd
zijn,maarbevatgeenofvrijwelgeenuitwerpselenvanbodemfauna engeenwortels,en
isnietofslechtsinlichte mategefragmenteerd. Verder onderscheid, indien mogelijk,
tussen:
— OLo(original):L-horizont,waarbijdeplantedelennogeenlossestapelingvertonen
ennietofnauwelijks verkleurd zijn.
— OLv(variative):L-horizont,waarbijdeplantendeleenigszinsgefragmenteerd zijn
ensterk verkleurd.
OF(fermented):fermentatiehorizont
EenhorizontbestaandeuitmeerofminderafgebrokenUtter,waarbijechtermacroscopisch
herkenbare resten van plantenweefsels domineren. Fijn verdeelde organische stof,
bestaandeuitbodemfauna-excrementen,isvrijwelaltijdaanwezig,maarisquahoeveelheid
ondergeschiktaandemacroscopischherkenbareresten.Dehorizontisveelaldoorworteld
enbevateventueel schimmels.Verderonderscheid, indienmogelijk, tussen:
— OFq-horizont:EenF-horizont,waarinweinigofgeenexcrementenvoorkomen,maar
diegekenmerktwordtdooreensterkgelaagde,compactestructuurenhetvoorkomen
vangrotehoeveelheden schimmels.
— OFa(animal)-horizont:EenF-horizont,waarindeafbraakvooraldoorbodemfauna
wordtveroorzaakt,blijkenduithetvoorkomenvanveel bodemfauna-excrementen
eneenlossestructuur. Schimmels zijn geheel afwezig ofschaars.
— OFaq-horizont: EenF-horizont, intermediair tussen Fa enFq,blijkend uithet
voorkomen vanzowelexcrementen alsschimmels.Veelalneemtdehoeveelheid
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,endehorizontkanmineraledelenbevatten(echterminderdan70gewichts
%). Verderonderscheid, indienmogelijk, tussen:
— OHr(residues)-horizont:H-horizont,waarinmacroscopischherkenbarerestenvan
wortels,houtenschorsduidelijkvoorkomen.Veelaleengele,bruineofrodekleur.
Relatief lossestructuurenniet sterk versmerend.
— OHd(decomposed)-horizont:H-horizont,waarinmacroscopischherkenbareresten
vrijwelofgeheelontbreken.Veelaldonkergrijsbruintotzwartgekleurdenmeteen
massieve structuur.Dezehorizont is,indienvochtig,veelalsterk versmerend.
00 (organic) =organische, niet-terrestrische horizont
Eenhorizont,diebestaatuitorganischmateriaal,geaccumuleerdalsgevolgvaneen,door
zeerslechtedrainageveroorzaakte,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 product is humus.
Organische-stofklasse:
Berust op een indeling naar de massafracties organische stof en lutum, beide
uitgedrukt in procenten van de bij 105 °Cgedroogde en over de 2 mm zeef gezeefde
grond. Tabel 1en figuur 4 geven weer hoe gronden naar het organische-stofgehalte
worden ingedeeld.
Tabel 1 Indeling van lutumarme gronden naar het
Organische stof
(%)
0 0,75
0,751,5
2,5
1,5 2,5 5 -

5
8

X -

15

15 - 22,5
22,5 - 35
35 - 100
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organische-stofgehalte

Naam

Samenvattende naam

uiterst humusarm zand
zeer humusarm zand
matig humusarm zand

humusarm

matig humeus zand
zeer humeus zand

humeus

humusrijk zand

humusrijk

venig zand
zandig veen
veen

mineraal

moeri»

O 20 40 60 80 100

%Lutumfractie(opdeminerale delen)

A
B1
B2
Cl
C2

D
E
F
G
?$&

H

I

Veen
Zandigveen
Kleiigveen
Venigzand
Venigeklei

Humusrijk
Zeer humeus
Matighumeus
Matighumusarm
Zeer
humusarm
Uiterst humusarm

Moerig
materiaal

Mineraal
materiaal

% Silt+zandfractie+carbonaten

Fig. 4 Indeling en benaming naar het gehalte aan organische stof bij verschillende
lutumgehalten

Podzol-B:
B-horizont inmineralegronden,waarvanhetingespoeldedeelvrijweluitsluitend uit
amorfe humus, of uit amorfe humus en sesquioxiden bestaat, of uit sesquioxiden te
zamen met niet-amorfe humus.
Podzolgronden:
Mineralegrondenmeteenduidelijkepodzol-B-horizonteneenAdunnerdan50 cm.
Reductie-vlekken:
Doordeaanwezigheid vantweewaardigijzerneutraalgrijs gekleurde,ingereduceerde
toestand verkerende vlekken.
Roestvlekken:
Door de aanwezigheid van bepaalde ijzerverbindingen bruin tot rood gekleurde
vlekken.
Siltfractie:
'Tussenfractie' tussendelutum-endezandfractie; demineraledelenzijn groterdan
2 en kleiner dan 50 um.
Textuur:
Korrelgroottesamenstelling van de grondsoorten; zie ook: textuurklasse.
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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 en 3.
Tabel 2 Indeling eolische afzettingen* naar het leemgehalte
Leem (%)
0 - 10

Naam

Samenvattende naam

leemarm zand

zand**

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

zwak lemig zand
sterk lemig zand
zeer sterk lemig zand

lemig zand

50 - 85
85 -100

zandige leem
siltige leem

leem

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

Tabel 3 Indeling van de -andfractie naar de M50
M50 (mn)

Naam

Samenvattende naam

50 - 105
105 - 150
150 - 210

uiterst fijn zand
zeer fijn zand
matig fijn zand

fijn zand

210 - 420
420 -2000

matig grof zand
zeer grof zand

grof zand

Vaaggronden:
Minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-horizont, zonder briklaag en zonder
minerale eerdlaag.
Veengronden:
Gronden die tussen 0 en 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 (> 10 en < 50% herkenbare horizontfragmenten);
pz: zwak gehomogeniseerd (> 50% herkenbare horizontfragmenten).
Waterstand:
Zie: grondwaterstand.
Zand:
Mineraal materiaal dat minder dan 8% lutumfractie en minder dan 50% leemfractie
bevat.
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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 moerigebovengrond of moerige tussenlaag) waarvanhet
minerale deeltussen 0en 80cm diepte voor meer dandehelft vandedikte uit zand
bestaat. Indien een dikke Al voorkomt, moet deze gemiddeld uit zand bestaan.
Zavel:
Zie: textuurklasse.
Zonder roest:
— geen roest;
— roest dieper dan 35 cm beneden maaiveld beginnend;
— roest ondieper dan 35cmbeneden maaiveld beginnend, maarover meerdan 30
cm onderbroken.
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Aanhangsel 2 Rapporten over de bodemgesteldheid van
bosreservaten in Nederland
GrootObbink,D.J.,1988.Eenbodemgeografischonderzoekinhetbosreservaat'Tussen
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Maas,G.J., 1989.Bodemgesteldheidvanhetbosreservaat'Meerdijk'1989boswachterij
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Wageningen B.V.Rapport2058.
Maas,G.J.,1989.Bodemgesteldheidvanhetbosreseiyaat'HetLeesten' 1989boswachterij
'Ugehelen'.Wageningen,STIBOKA/Bosbureau Wageningen B.V.Rapport2059.
Dedelen98.1 t/m98.5van'DebodemgesteldheidvanbosreservateninNederland' zijn
uitgegeven door het Staring Centrum samen met Bosbureau Wageningen B.V. in
Oosterbeeken98.6t/m98.8doorDLO-StaringCentrummetIngenieursbureauEelerwoude
te Rijssen.
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