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Woord vooraf

Inhetkadervanhetonderzoeksprogramma 'Bosreservaten' heeft DLO-StaringCentrum
inopdracht vanhetInformatie enKennisCentrum-Natuurbeheer (IKC-Natuurbeheer)
teWageningendebodemgesteldheid vanhetbosreservaat 'Galgenberg'indegemeenten
Amerongen en Rhenen in kaart gebracht. Het bodemgeografisch onderzoek hiervoor
is in november 1994 uitgevoerd.
Hetproject werduitgevoerd doorP.Mekkink, dieeveneens deprojectleiding had.De
organisatorische leiding van hetproject wasin handen van het hoofd van de afdeling
Bodem, Bos, Natuur van DLO-Staring Centrum, drs.R.H. Kemmers.
Indeserie 'Bodemgesteldheid vanbosreservaten inNederland' zijn tot nutoetwintig
rapportenverschenen(zieaanhangsel2).DeeersteisuitgegevendoordeStichtingvoor
Bodemkartering (STTBOKA), de volgende drie in samenwerking met het Bosbureau
Wageningen B.V. Rapport 98.1is de eerste in de seriedie uitgegeven is doorDLOStaringCentrumin samenwerking methetBosbureau Wageningen B.V.Rapport 98.6
is het eerste rapport in de serie die is uitgegeven door DLO-Staring Centrum in
onderlinge samenwerking met het Ingenieursbureau Eelerwoude.Rapport 98.9 ende
daarop volgende rapporten in de reeks zijn uitgegeven door DLO-Staring Centrum.

Samenvatting

Inhetbosreservaat 'Galgenberg' indegemeentenAmerongenenRhenenisinnovember
1994eenbodemgeografisch onderzoek uitgevoerd.Hetdoel vanhet onderzoek ishet
inkaartbrengenvandegeologischeopbouwendebodemgesteldheid.Deonderzoeksgegevenszijnenerzijds indigitalevorm,anderzijdsineenrapportenopkaarten,schaal
1 : 5000, aangeleverd. Het bosreservaat 'Galgenberg' heeft een oppervlakte van ca.
48 ha en ligt in de boswachterij Amerongse Berg in de provincie Gelderland. De
belangrijkste boomsoorten zijn Berk, Groveden,Japanse lariksen Fijnspar/Sitkaspar.
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
eigenschappenvandebodemhorizontenenhetvaststellenvanhetgrondwaterstandsverloop. Bij het onderzoek zijn bij 69 steekproefpunten profielbeschrijvingen gemaakt.
Inhetgebiedkomenafzettingen vanpleistoceneouderdomvoor.Deoudstegeologische
formatie binnen 2,00 m - mv. bestaat uit gestuwde afzettingen die behoren tot de
FormatievanUrk.Deoverigeafzettingen behorentotdeFluvioperiglaciale afzettingen
uit het Weichselien, dietot deFormatie vanTwente worden gerekend. In figuur 2en
op de geologische kaart (Kaart 1) zijn de verschillende geologische formaties
aangegeven.
Debodembestaatuitzandgronden.Hierinkomenhumuspodzolgrondenenmoderpodzolgronden voor. Het humusprofiel is opgebouwd uit een ecto-organische en een endoorganische horizont. De gemiddelde dikte van de ecto-organische horizont bedraagt
9,4 cm. De gemiddelde dikte van de endo-organische horizont bedraagt 16,5cm bij
demoderpodzolgronden en 19,5cmbijdehumuspodzolgronden.Inhetreservaatkomt
grondwatertrap VUId voor. Op de bodem- en grondwatertrappenkaart (Kaart 2) zijn
de verbreiding van de bodemeenheden en de grondwatertrap weergegeven.

1 Inleiding

Het doelvan hetbodemgeografïsch onderzoek inhetbosreservaat 'Galgenberg' inde
gemeenten Amerongen en Rhenen is:
1. Het in kaart (schaal 1 : 5000) brengen van:
- de geologische afzettingen;
- de bodemgesteldheid.
2. Het beschrijven van:
- humusprofielkenmerken;
- bodemprofielkenmerken.
Het bestuderen en vastleggen van de huidige bodemgeografische situatie maakt deel
uitvanhetstartprogrammainhetbosreservatenonderzœk(BroekmeyerenHilgen,1991)
en vormt een basis omhet toekomstig verloop van bodemvormende processen in het
basisprogramma te volgen.
Om deuitgangssituatie in het bosreservaat vast te stellen is het van belang inzicht te
hebbeninhetontstaanvanbodemenlandschapalsmedegegevensbeschikbaartehebben
over de aard van de geologische afzettingen, de bodemgesteldheid (bodemprofiel),
inclusiefdegrondwaterhuishouding,dedikteenopbouwvandestrooisellaag(humusprofiel) en de bewerkingsdiepte.
Bijhetveldbodemkundigonderzoekzijnhiervoorgegevensverzameld.Hiertoeworden
bijdesteekproefpunten deprofielopbouw vandegrondentot2,00m-mv.vastgesteld,
het grondwaterstandsverloop geschat en vaniedere horizont dedikte,de aard vanhet
materiaal,detextuurenhethumusgehalte gemeten ofgeschat.Bovendien wordenvan
hethumusprofïel dedikteenmatevandecompositievandeverschillende strooisellagen
vastgesteld. Verschillen enovereenkomsten indebodemgesteldheid gaanvaaksamen
metvisueelwaarneembareverschillenenovereenkomsteninhetlandschap,omdatbeide
onderinvloedvandezelfde omstandigheden zijnontstaan.Daardoorishetmogelijkde
verbreiding van de verschillen en overeenkomsten in vlakken op een kaart vast te
leggen.
Methodenenresultatenvanditonderzoekzijnbeschrevenenweergegeveninhetrapport
en de conclusies zijn weergegeven op 2 kaarten (Kaart 1en 2). Rapport en kaarten
vormen één geheel en vullen elkaaraan.Hetisdaarom vanbelang rapport enkaarten
gezamenlijk te raadplegen.
Hetrapport heeft devolgende opzet: Hoofdstuk 2 geeft informatie over deligging en
oppervlakte van het onderzochte gebied, de bodemvorming en de waterhuishouding.
Hoofdstuk3beschrijft demethodevanhetbodemgeografïsch onderzoek,hethumusprofielonderzoek, deindeling van degronden enhet grondwaterstandsverloop. Tenslotte
worden de opzet van de legenda en de verwerking van de profielbeschrijvingen
toegelicht. Hoofdstuk 4 bevat de resultaten van het onderzoek en beschrijft de
geologische opbouw vanhetbosreservaat, debodemgesteldheid enhet humusprofïel.
Inhoofdstuk 5 staandeconclusies vanhetonderzoekweergegeven opde geologische
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kaart, schaal 1 : 5000 (Kaart 1) en de bodem- en grondwatertrappenkaart, schaal
1 : 5000 (Kaart 2).
In aanhangsel 1 worden determen en begrippen die in het rapport of op dekaarten zijn
gebruikt nader verklaard of gedefinieerd. Aanhangsel 2 bevat een lijst van tot nu toe
verschenen rapporten in de serie over bosreservaten in Nederland.
De digitale bestanden van het bosreservaat 'Galgenberg', waarin de gegevens over de
profielopbouw zijn opgeslagen blijven inbeheer bij DLO-Staring Centrum enbij IBNDLO.
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2 Fysiografie

2.1 Ligging en oppervlakte
Hetbosreservaat 'Galgenberg' ligtindeboswachterij AmerongseBergindeprovincie
Gelderland (fig. 1). De oppervlakte van het bosreservaat bedraagt ca. 48 ha. De
topografie staatafgebeeld opblad39EvandeTopografischekaartvanNederland,schaal
1 : 25 000.Debegroeiingbestaatuitgroveden,berk,eik,Japanselariks,Corsicaanse
den, fijnspar en sitkaspar met in de korte vegetatie veel blauwe bosbes en bochtige
smele. Het bosreservaat is karakteristiek voor een droog Wintereiken-Beukenbos.

2.2 Bodemvorming
De bodem bestaat uit verschillende soorten moedermateriaal. In het bosreservaat
'Galgenberg' komengestuwdpreglaciale afzettingen enhellingafzettingen voor.Indit
moedermateriaaltredenonderinvloedvanonderanderedefactorenklimaat,water,flora,
fauna en de mens, veranderingen op. Deze bodemvormende factoren brengen
bodemvormendeprocessenopgangdieophunbeurtdebodemvormingingangzetten.
Sommige bodemvormende processen zijn fysisch, andere zijn chemisch van aard.
Bodemvormende processen zijn omzettingsprocessen als humusvorming, ontkalking,
silicaatverwering. Podzolering, gleyvorming en homogenisatie zijn verplaatsingsprocessen.Deeventuelebodemvormingofpedogeneseisweerafhankelijk vandeaard
van het moedermateriaal en de tijdsduur waarover de bodemvormende factoren van
invloed zijn (De Bakker en Schelling, 1989).

2.3 Waterhuishouding
Hetbosreservaat ligtopeenhellinginhetzuidelijke deelvandeUtrechtse Heuvelrug
tussen 20en 50 m +NAP. Grondwater komt niet voor binnen 200 cm. In dit gebied
is de vegetatie geheel afhankelijk van het in de bodem opgeslagen regenwater
(hangwaterprofiel).
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Fig. 1 Ligging van het bosreservaat 'Galgenberg'
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Top. krt, schaal 1:25 000,blad39E

3 Methode

3.1 Bodemgeografisch onderzoek
Het bodemgeografisch onderzoek van het bosreservaat 'Galgenberg' is uitgevoerd in
november 1994.
Bodemgeografisch onderzoekbetrefteenveldbodemkundigonderzoeknaardevariabelen
die samen de bodemgesteldheid bepalen:
- profielopbouw (als resultaat van de geogenese en bodemvorming);
- dikte van de horizonten;
- textuur van de minerale horizonten (lutum- en leemgehalte en zandgrofheid);
- aard van de veensoort van moerige horizonten;
- organische-stofgehalte van de bovengrond of het stuifzanddek;
- bewortelbare diepte;
- grondwaterstandsverloop;
- het determineren van de grond volgens DeBakker en Schelling (1989);
- hetruimtelijk weergeven vandeverbreiding vandezevariabelen in bodemkundige
eenheden op een kaart en de omschrijving ervan in de bijbehorende legenda.
Bijhetonderzoekhebbenwegebruikgemaaktvandein 1973verschenenBodemkaart,
schaal 1:50 000, 39 West en 39 Oost met bijbehorende toelichting.
Hetbodemgeografisch onderzoekvanhetbosreservaat 'Galgenberg' isuitgevoerdmet
een door IKC-Natuurbeheer verstrekte en IBN-DLO bijgewerkte basiskaart, schaal
1 :2500.Opdezekaartiseenruitennetvan50x50maangebracht,dataangeeft waar
inhetterreindesnijpunten liggenomdeboringenteverrichten.Op69 steekproefpunten
zijnmeteengrondboorbodemprofielmonsters genomentoteendieptevan2,00 m -mv.
In het veld is elk monster veldbodemkundig onderzocht. Van elk bodemmonster zijn
de hiervoor genoemde variabelen geschat of gemeten en is de profielopbouw
gekarakteriseerd. Bijde69 'atrandom' gekozenboorpunten zijn deresultaten vanhet
onderzoek aan deze bodemprofielmonsters opgenomen met een veldcomputer en
vastgelegd op de situatiekaart. De gegevens van de bemonsterde profielen en enkele
nietbeschreventussenboringenbuitenhetruitennetzijngebruiktomeenzobetrouwbaar
mogelijke bodem- en grondwatertrappenkaart en geologische kaart te maken. De
boringeninhetruitennetzijnuitgevoerdop0,5mtennoordenvandemarkeringspunten
in het veld.
Omdeverbreidingvandegevondenbodemkundigeverschilleninkaarttebrengen,zijn
de grenzen op de situatiekaart ingetekend. Hierbij is niet alleen uitgegaan van de
profielkenmerken, maar ook van veldkenmerken en van landschappelijke en topografische kenmerken, zoals maaiveldsligging, reliëf, soort en/of kwaliteit van de
vegetatie.
Omhetgrondwaterstandsverloop vasttestellenisinhetveldgeschatwelkegrondwatertrap aan een grond moest worden toegekend. Uit de profielopbouw en vooral uit de
15

kenmerken diemetde waterhuishouding samenhangen (roest- en reductievlekken en
blekingsverschijnselen), is uitde gemiddeld hoogste (GHG)en de gemiddeld laagste
grondwaterstand (GLG)de grondwatertrap (Gt) afgeleid.
De conclusies van het onderzoek naar de geologische gesteldheid en de
bodemgesteldheid (inclusief dehydrologische situatie) zijn samengevat op2 kaarten,
1 : 5000 (Kaart 1en2).

3.2 Beschrijving van het humusprofiel
Met het humusprofiel wordt dat deel van het bodemprofiel bedoeld dat uit dode
organische stof bestaat. Deopdebodem aanwezige strooisellaag wordt gevormd door
afstervende planteresten, takken enbladeren. 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 plaats vindt zijn vanplaats totplaats verschillend.Vangrote invloed
hierop zijn o.a. de zuurgraad, vochtvoorziening, de mineralogische rijkdom vanhet
minerale moedermateriaal (geologische formatie), licht en temperatuur.
Als gevolg van deze afbraak onderscheidt men een aantal verschillende (organische)
horizonten. Deze afzonderlijke horizonten samen vormen het humusprofiel. Het
humusprofiel kan worden onderverdeeld in een ecto-organisch deel en een endoorganisch deel.Hetecto-organische deel,deO-laag,bestaatuitdestrooisellaag, waarbij
nogvrijwel geenmenging heeft plaatsgevonden metde onderliggende minerale bodem.
Het endo-organische deel, deA-horizont, bestaat uithetminerale deel vande bodem,
waarbij door intensieve menging een humeuze bovengrond is ontstaan.
Binnen hetecto-organische deelkunnen eenOL-,eenOF-eenOHeneenOO-horizont
worden onderscheiden. DeOL(litter)-horizont bestaatuitrelatief versedode plantedelen.
DeOF(fermentatie)-horizont bestaatuitmeerofminder afgebroken litter,waarbij echter
macroscopisch herkenbarerestenvanplanteweefsels domineren.DeOH-horizont bestaat
uit fijn verdeelde organische stof, waarin ten hoogste nog macroscopisch herkenbare
resten vanwortels, hout en schors kunnen voorkomen. In niet-terristische milieuskan
een organic-horizont (= OO-horizont) voorkomen, bestaande uit organisch materiaal,
geaccumuleerd alsgevolgvaneen,dooreenzeer slechtedrainageveroorzaakte, geremde
afbraak. Binnen het endo-organische deel onderscheiden we een Ah-horizont. Ditis
een door sterke accumulatie vanorganische stof, donker gekleurde minerale horizont.
De dikte vanhethumusprofiel inhetalgemeen, vandeafzonderlijke horizonten inhet
ecto-organische deel in het bijzonder, en het al of niet voorkomen ervan is van veel
factoren afhankelijk. Hierbij spelen leeftijd van de bosopstand, aard van het
moedermateriaal, afbraaksnelheid, antropogene invloeden alsgrondbewerking enbeheer
een grote rol.
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In 1981 heeft Klinka(Klinkaetal., 1981)eensysteemontwikkeldomdeverschillende
humusvormen te classificeren. Bij deze indeling wordt globaal onderscheid gemaakt
tussen morhumus, moderhumus en mullhumus.Het al dan niet voorkomen van de te
onderscheiden horizonten,dedikteervanendeaan-ofafwezigheid vanflora en fauna
(schimmels,wormen,etc),diedeafbraak beïnvloeden,bevorderenofverzorgen,zorgen
vooreenverdereonderverdeling.Binnen hetbosreservatenprogrammawordt getracht
dit systeem op zijn toepasbaarheid te toetsen en dit eventueel aan tepassen of aan te
vullen. Wij volstaan daarom binnen het startprogramma bosreservaten ermee het
humusprofiel nauwkeurig te beschrijven. In aanhangsel 1 staat een uitgebreide
beschrijving van de verschillende horizonten.

3.3 Indeling van de gronden
In het veld zijn de gronden per boorpunt gedetermineerd volgens het systeem van
bodemclassificatie voor Nederland van De Bakker en Schelling (1989). Dit is een
morfometrisch classificatiesysteem; hetgebruiktdemeetbarekenmerkenvanhetprofiel
alsindelingscriterium.Vervolgens zijn degrondeninkarteerbareeenhedeningedeeld.
Deze eenheden zijn in de legenda ondergebracht, omschreven en verklaard. Getracht
is de verschillende soorten gronden zodanig te groeperen dat de legenda de indeling
overzichtelijk weergeeft.Hetdoelvanhetonderzoekendemeergedetailleerdekartering
in het bosreservaat 'Galgenberg' hebben ertoe geleid dat op bepaalde punten van de
landelijkeindelingisafgeweken ofdeonderverdelingisverfijnd. Binnendezandgronden
isopeenlagerniveaudeindelingnaartextuuraangepast.Erkomen2legenda-eenheden
voor. Tussen [] staat de code voor een indelingscriterium.
Zandgrondenzijnmineralegronden(zondermoerigebovengrondofmoerigetussenlaag)
waarvan het niet-moerige deel tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer dan de helft van
diedikteuitzandbestaat.Binnendezandgrondeninhetbosreservaat 'Galgenberg' zijn
naar de aard van de bodemvorming podzolgronden [Y,H] en onderscheiden.
De zandgronden in het bosreservaat bestaan naar de textuur van de bovengrond uit:
- matig grof zand [7...];
- sterk lemig zand [...5].

3.4 Indeling van het grondwaterstandsverloop
Degrondwaterstandopeenbepaaldeplaatsvarieertindeloopvaneenjaar. Doorgaans
zal het niveau in de winter hoger zijn (minder verdamping) dan in de zomer (meer
verdamping).Bovendienverschillengrondwaterstandenookvanjaartotjaarophetzelfde
tijdstip (Van Heesen en Westerveld 1966). Het jaarlijks wisselend verloop van de
grondwaterstand opeenbepaaldeplaatsisteherleidentoteengeschematiseerdecurve.
Dezekangekarakteriseerd wordendooreengemiddeldhoogste(GHG),gecombineerd
met een gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). Hieronder wordt verstaan het
rekenkundiggemiddeldeoverzoveelmogeüjk achtereenvolgendejaren(liefstminimaal
17

8jaar) van de hoogste/laagstedrie grondwaterstanden per hydrologischjaar (1 april-31
maart) van buizen die op of omstreeks de 14e en 28 e van elke maand gemeten worden
(VanHeesen, 1971).Tot voorjaar 1986werden dedriehoogste grondwaterstanden van
een heel jaar genomen voor de berekening van de GHG. Vanaf 1 april 1986 worden
alleen de drie hoogste standen van het winterhalfjaar (oktober t/m maart) voor de
berekening gebruikt.Ditgeldtevenzovoordedrielaagstegrondwaterstanden, waarvan
de gegevens van het zomerhalfjaar (april t/m september) voor de berekening worden
gebruikt (Van der Sluis en Van Heesen, 1989).
De waarden van de GHG en de GLG kunnen van plaats tot plaats vrij sterk variëren.
Daarom is de klasse-indeling, die op basis van de GHG en de GLG is ontworpen,
betrekkelijk ruim van opzet. Elk van deze klassen, de grondwatertrap (Gt), is door een
GHG- en/of GLG-traject gedefinieerd (bijvoorbeeld GHG = 40-80 cm - mv. en GLG
> 120 cm - mv. is Gt VI). Met de lettertoevoeging voor de code is aanvullende
informatie gegeven over de GHG, achter de code is aanvullende informatie gegeven
over de GLG.
Wanneer aan een kaartvlak een bepaalde grondwatertrap is toegekend, wil dat zeggen
dat de GHG en GLG van de gronden binnen dat vlak, afgezien van afwijkingen
tengevolge vanonzuiverheden doorhetontbreken vandesteekproefpunten, 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.

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 grootaantal overeenkomende kenmerken eneigenschappen. Iederelegenda-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.

3.6 Opslag bodemkundige gegevens in digitale boorbestanden
Develdbodemkundigegegevens worden ingevoerd metbehulpvaneen veldcomputer
(HUSKY).Deze data kunnen als boorbestand worden uitgedraaid of digitaal worden
opgeslagen.Deprofielkenmerken zijnperbodemlaagofhorizontuitgebreid beschreven
envastgelegd,omdatdezegegevensalsbasisgebruiktwordenvoorverderonderzoek.
Tot de gegevens per laag of horizont behoren:
- horizontcode en -diepte;
- boven- en ondergrens van de beschreven laag naar duidelijkheid en vorm;
- kleur (facultatief)
- mengverhouding;
- organische-stofgehalte, de aard ervan en veensoort als de laag uit veen bestaat;
- textuur: het lutum- en leemgehalte en de zandgrofheid;
- aanwezigheid van grind;
- mate van verkitting;
- mate van vlekkerigheid;
- structuur;
- zichtbaarheid van poriën;
- dichtheid;
- aantal en verdeling van wortels;
- kalkklasse;
- rijpingsklasse;
- geologische formatie;
- opmerkingen als procentuele verdeling van de mengverhouding, kleur, enz.
Dedigitaleinformatievanhetbosreservaat 'Galgenberg'blijft inbeheerbijDLO-Staring
Centrum. Daarnaast zijn de gegevens in een aantal ORACLE-deelbestanden
overgedragen aanIBN-DLOteWageningen.Detoelichtingopdecodesinhetdigitale
boorstatenbestand is verkrijgbaar bij DLO-Staring Centrum: Afdeling Bodem, Bos,
Natuur.
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gestuwdeafzettingenenfluviogteciaie
afzettigen

ca. 300 000

4 Resultaten

4.1 Geologische opbouw
Inhetbosreservaatkomenbinnen2,00m-mv.verschillendeafzettingen voor(ziefig.
2). Op de geologische kaart (Kaart 1)is de verbreiding aangegeven.

Formatievan Urk: gestuwde afzettingen
IndeperiodevoorhetSaalientotinhetvroeg-Saalienzijn doordegroterivierengrote
hoeveelhedengrindhoudend,grofzandafgezet.Daarinkomenplaatselijkleemhoudende,
fijnere zandlagen voor. In hetbosreservaat zijn het vooral de afzettingen van de Rijn
die tot deFormatie van Urk gerekend worden. Ze worden 'bruine zanden' genoemd.
Deze bruine zanden zijn mineralogisch rijker dan de zgn. 'witte zanden' die door de
oostelijke rivierstelsels afgezet zijn, maar hier niet zijn aangetroffen. Gedurende het
Saalien drong het landijs vanuit het noorden de rivierdalen binnen en perste de
rivierzanden optothogestuwwallen.Deoorspronkelijk horizontaalliggenderivierzanden
zijn in dezeruggen schuin of soms zelfs verticaal omhoog geperst. In de langgerekte
stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug komt opkorte afstand grote afwisseling voorin
korrelgrootte en leemgehalte. Door het smelten van het ijs tegen het eind van het
Saalien ontstonden er erosiedalen aan de zuidwestzijde van de Utrechtse Heuvelrug.
AandevoetvandeHeuvelrugvormdenzichgrindhoudendefluvioglaciale afzettingen.
Hetbosreservaatligtopdestuwwal,waarindegestuwdeafzettingen aanofvlakonder
het oppervlakte voorkomen.

Formatievan Twente;hellingafzettingen, solifluctie
InhetWeichselien volgdenkoude (stadialen) enwarme (interstadialen) klimaatsfasen
elkaar op. Tijdens een koude fase in het Vroeg en Midden Weichselien was de
begroeiing schaarsenvielerweinigneerslag.Hetklimaatwaszodanig,datslechtsde
bovenlaag van de diep bevroren ondergrond ontdooide in de zomer. De met water
verzadigde grondmassa gleed op de helling als een modderbrij naar beneden. In het
bosreservaat ligt dit materiaal, als een dun solifluctiedek aan het oppervlak. Deze
fluvioperiglaciale afzettingen behoren tot de Formatie van Twente. Het leemgehalte
ervan is veelal hoger dan van de onderliggende gestuwde afzettingen.

4.2 Bodemgesteldheid
In dezeparagraaf worden deresultaten van het onderzoek naar de bodemgesteldheid
beschreven.Deinterpretatievanderesultatenisruimtelijk weergegevenopdebodemengrondwatertrappenkaart, schaal 1:5000(Kaart2).Vooreenverklaringof definiëring
van de gebruikte terminologie verwijzen we naar aanhangsel 1, de woordenlijst.
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4.2.1 Het humusprofiel
Het ecto-organische deelvanhethumusprofiel bestaatuiteenOL-,OF-en OH-horizont.
De OF-horizont bevat hoofdzakelijk dierlijke uitwerpselen of droppings (OFa), een
aanwijzing van afbraak door microfauna, maar er zijn ook schimmels in aangetroffen
(OFaq).Inhetbosreservaat 'Galgenberg' isdegemiddelde dikte van het ecto-organische
deel 9,4 cm (n = 69). De endo-organische horizont bestaat uit een Ah-horizont, met
daarin een micropodzol. In onverwerkte toestand is de gemiddelde dikte bij
haarpodzolgronden 19,5cmenbij deholtpodzolgronden 16,5cm.Deverwerkte gronden
hebben een humeuze bovengrond van gemiddeld 30 cm.
Tabel 1geeft van de steekproefpunten onder Grove den (n=7), Japanse lariks (n=3),
Corsicaanse den (N=4),fijnspar/sitkaspar (N=4),gemengd loofhout (N=23) en gemengd
loof/naaldhout (N=21)degemiddelde dikteweervan dediverseecto-organische horizonten.
* Zowel zand als zwaarder materiaal
Tabel 1 Gemiddelde dikte en spreiding ecto-organische horizonten per boomsoort
Boomsoort

OF-horizont
dikte in cm
(spreiding)

OH-horizont
dikte in cm
(spreiding)

ecto-organische
horizont
dikte in cm

grove den
n=7

4,9 (2-6,5)

4,8 (2-9)

10,3

gemengd loofhout
n=23

4,7 (1-8)

4,2 (1-9)
n=21

9,7

gemengd loofNnaaldhoud
n=21

3,9 (1-6)

4,6 (3-9)

9,6

Japanse lariks
n=3

6,5 (4,5-8,5)

Fijnspar/
Sitkaspar
n=4

6,6 (2-9)

-

7,6

3,0
n=l

7,5

Wat opvalt is dat de dikste ecto-organische horizont voorkomt in de oudste gedeelten
met grove den (1894) en gemengd loofhout en loof/naaldhout (1892). Hierbij is ook
de OL-horizont inbegrepen. De dikste OF-horizonten komen voor in opstanden van
Fijnspar/Sitkaspar (1960), Japanse lariks (1969) en Corsicaanse den (1961). De dikste
OH-horizonten komen voor bij Grove den, gemengd loof/naaldhout en gemengd
loofhout, de oudste (Ie generatie) opstanden dus. Bij de (2e generatie) Japanse lariks
en deels bij Corsicaanse den, Fijnspar/Sitkaspar ontbreekt de OH-horizont. Door
grondbewerking tijdens deomvorming ishierdeoorspronkelijke strooisellaag vermengd
met de minerale bovengrond. Het aanwezige strooisel is geheel afkomstig van de 2e
generatie bos. Ondanks het feit dat gestuwd preglaciale gronden met daarin
holtpodzolgronden tot de mineralogisch rijke zandgronden behoren lijkt de
strooiselvertering hiertestagneren waardoor ophoping van organische stof plaatsvindt.
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Met uitzondering van de Japanse lariks en in mindere mate ook van de Corsicaanse
denwordthetstrooiselwelgeleidelijkafgebroken inderichtingvaneenstabielehumus.
Ervindtblijkbaar geen of onvoldoende menging plaats metdeminerale ondergrond.

4.2.2 De zandgronden, podzolgronden
Het bosreservaat 'Galgenberg' bestaat geheel uit zandgronden die tot de gestuwd
preglaciale zanden en fluvioperiglaciale zanden behoren. Binnen deze zandgronden
komenmoderpodzolgronden enhumuspodzolgronden voor.Podzolgrondenhebbeneen
duidelijke podzol-B-horizont(inspoelingshorizont) eneenAh-horizont dunnerdan50
cm. De podzolgronden zijn onderverdeeld in moderpodzolgronden [Y] en
humuspodzolgronden [H].

4.2.2.1 Moderpodzolgronden/Holtpodzolgronden [Y]
Moderpodzolgronden zijn gronden met een zwarte humeuze bovengrond (Ah), die
geleidelijk overgaat ineen minder humeuze,donker geelbruine Bws-horizont, waarin
veel ijzer om de korrels voorkomt. De humus in de Bws-horizont bestaat uit moder.
De Bw-horizont gaat zonder scherpe overgang in het onveranderde moedermateriaal
(Cy-horizont)over.Moderpodzolgrondenkomenvoorinrelatiefrijkmoedermateriaal.
Naardediktevandehumushoudendebovengrondkomenalleenholtpodzolgrondenvoor.

Y75Holtpodzolgronden,matig grof [7],sterk lemig [5]zand
Hetgrootstedeelvandegrondeninhetbosreservaatbestaatuitholtpodzolgronden.Van
57steekproefpunten zijnprofielbeschrijvingen gemaakt.DegrondenonderCorsicaanse
den, SparenJapanselariks zijn 20-35 cmdiepbewerkt tijdens de aanleg.De overige
grondenzijn onbewerkt.Indebovenste20cmkomthierineenmicropodzol voormet
loodzand.Hetorganischestofgehalte vandeAh-horizontbedraagt3-5%.OnderdeAhhorizont komt een Bw- of Bws-horizont tot 50 à 90 cm - mv. Deze bevat 1-3%
organische stof. Door de losse pakking van het zand komen er veel wortels in voor.
Op de overgang van de Bw en de Cu- of Cy-horizont komt plaatselijk nog eenBChorizont voor.Dezandgrofheid vanhet solifluctiedek, waarinhetgrootstedeelvande
podzoleringheeft plaatsgevonden,varieertvan170-900urnenhetleemgehaltebedraagt
15-30%.Deondergrond bestaat uitgestuwdpreglaciaal zand waarin grote verschillen
intextuurvoorkomen,zowelvanplaatstotplaatsalsindedieptevariërendvanleemarm
tot sterk lemig, zeer fijn tot zeer grof zand. Met een toevoeging is op de kaart
aangegevenwaargrondenvoorkomenmetoverwegendfijn zandindeondergrond.Het
overige deel heeft in de ondergrond matig grof tot zeer grof zand. Bij 12
steekproefpunten komtindeondergrondeenzeersterklemigezandlaagofeenkleilaag
voor (* toevoeging). Zowel in de bovengrond als in de ondergrond komt op veel
plaatsengrindbijmenging voor(toevoegingg...en ...g).Debewortelingsdiepte varieert
van 80 - 200 cm.
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4.2.2.2 Humuspodzolgronden/Haarpodzolgronden [Hd]
Humuspodzolgronden hebben een duidelijke humuspodzol-B-horizont, waarin beneden
20 cm diepte een ophoping van ingespoelde organische stof voorkomt, of waarvan de
bovenste 5-10 cm (of meer) amorfe humus bevat, die als disperse humus is verplaatst
(inspoelingshorizont). Binnen de humuspodzolgronden zijn door het niet voorkomen
van hydromorfe kenmerken alleen haarpodzolgronden onderscheiden.

Hd75 Haarpodzolgronden, matig grof [7], sterk lemig [5] zand
Haarpodzolgronden komen voor in een smalle strook op de helling in het zuidelijke
deel van het bosreservaat en in het uiterste westen van het gebied. Er zijn van 12
steekproefpunten profielbeschrijvingen gemaakt. Bijdehaarpodzolgronden bevindtzich
ondereen 10-30cmdikkeAh-horizont een 30-40cmdikkedonkerbruine Bhs-horizont.
Op enkele plaatsen is door grondbewerking debovengrond ondiep bewerkt (Cors, den,
Japanse lariks). Het organische stofgehalte van de minerale eerdlaag loopt uiteen van
3-12%. DeBhs-horizont bevat ingespoelde organische stof (1-4%) en loodzandkorrels.
De Bhs-horizont gaat over in een BC-horizont. Daaronder volgt de onveranderde Cu
of Cy-horizont. De inspoelingshorizonten treffen we aan in het 50-70 à 110 cm dikke
solifluctiedek. De zandgrofheid van het solifluctiedek varieert van 180-600 urn. Bij
3 steekproefpunten bestaat de bovengrond uit matig fijn zand (A3, A5, J4). Het
leemgehalte varieert van 20-28% (sterk lemig). De onder het solifluctiedek
voorkomende gestuwde afzettingen hebben een zandgrofheid van 180-800 urn (matig
fijn tot zeer grof) en een leemgehalte van 3-28% (leemarm tot sterk lemig). Op veel
plaatsen neemt de grofheid naar onderen toe en het leemgehalte neemt af. Bij 2
steekproefpunten is in de ondergrond een leemlaag aangetroffen (* toevoeging). Op
wisselende diepten komt grindbijmenging voor (toevoeging g... en ...g).

4.3 Grondwatertrap VlIId
In het hele bosreservaat komt binnen 2,00 meter - mv. geen grondwater voor. De
haarpodzolgronden en de holtpodzolgronden komen voor met grondwatertrap VlIId.
Verondersteld mag worden dat het eigenlijke grondwater zich vele meters beneden
maaiveld bevindt en is dan ook niet van invloed op de vochtvoorziening van het bos.
Voor devochtvoorziening ishetbos geheel afhankelijk van hetindewinter opgeslagen
regenwater in de bodem. Door het hoge leemgehalte van de gronden, veelal zelfs tot
op grote diepte, wordt het regenwater in voldoende mate als hangwater in het profiel
opgeslagen. De losse pakking van het gestuwd preglaciale zand en de aanwezigheid
van leembanden in de ondergrond zijn gunstig voor de beworteling en de
vochtvoorziening van het bos en de vegetatie.
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4.4 Toevoegingen

Pervlak
g... grindondieperdan40 cm -mv
Op veel plaatsen komt in de bovengrond grind voor. Grind komt zowel voor in het
solifluctiedek als in het dagzomende gestuwd preglaciaal op de hoogste delen.

...g grinddieperdan40 cm -mv.
In de ondergrond komt grind voor in gestuwd preglaciaal zand. Vanplaats tot plaats
komen veschillen voor in begindiepte.

I
+++++++ Iondergrond bestaande uit zwak en sterk lemig,
+++++++ I zeer en matig fijn zand
Meteenrasterisaangegevenwaarsteekpoefpunten voorkomenwaarvandeondergrond
bestaat uit zeer en matig fijn zand. Grind ontbreekt hierin meestal.

Perpunt
* zeer sterk lemige zandlaag of kleilaag in de ondergrond
Bij 15steekproefpunten isindeondergrondeenzeersterklemigezandlaagofleemlaag
aangetroffen. Gewoonlijkkomeningestuwdpreglacialegrondenleemofkleilagenvoor
op wisselende diepte.
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5 Conclusies

Deprofielbeschrijvingen zijndeeigenlijkeresultatenvanhetonderzoek.Deinterpretatie
vandeprofielbeschrijvingen bepaalt,samenmetvisueleveldkenmerkenalstopografie,
hoogteligging en vegetatie, de ligging en de verbreiding van de bodemeenheden op
debodem- en grondwatertrappenkaart (Kaart 2).Dezekaart wordt beschouwd als de
conclusievanhetonderzoeknaarhetvoorkomenendeverbreidingvandeverschillende
bodemeenheden.
Op de bodem- en grondwatertrappenkaart van het bosreservaat 'Galgenberg' komen
overwegendholtpodzolgronden eneengeringeoppervlaktemethaarpodzolgrondenvoor.
Alleen grondwatertrap VlJJd komt voor.
Met behulp van de profielbeschrijvingen en de verbreiding van de eenheden op de
bodem- engrondwatertrappenkaart wordt de geologische opbouw van het gebied per
vlak weergegeven op de geologische kaart (Kaart 1).De bodem bestaat uit gestuwd
preglaciaal zand uit de Formatie van Urk enfluvioperiglaciaalzand uit de Formatie
van Twente (solifluctiedek).
Uitdehumusprofielbeschrijvingen komtnaarvorendatbijeendeelvandeonderzochte
profielen de Oh-horizont ontbreekt in het ecto-organische deel onder Japanse lariks
enCorsicaanseden,sitkaspar/fijnspar. Delenvandeoorspronkelijke strooisellaag zijn
aangetroffen inhetbovenstegedeeltevandemineralegrond.Degemiddeldediktevan
hetecto-organischedeelvanhethumusprofielbedraagt voorhethelebosreservaat 9,4
cmwaarbij onder Iegeneratie Grovedenisdedikte 10,3cmisen onder2e generatie
Corsicaanse den 6,1 cm. De endo-organische horizont (Ah-horizont) is bij de
holtpodzolgronden 16,5 cm dik en bij de haarpodzolgronden 19,5 cm dik.
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Aanhangsel 1 Woordenlijst
Rapport, kaarten enprofielbeschrijvingen bevatten termen encoderingen diewellicht
enige toelichting behoeven. Indeze lijst, dieeenalfabetische volgorde heeft, vindtu
de gebruikte termen verklaard of gedefinieerd (zieDeBakker enSchelling 1989).
A-horizont (minerale eerdlaag of endo-organische deel), onderverdeeldin:
A-horizont
Horizont ontstaanaanofnabijhetbodemoppervlak dooraccumulatievan organischestof, anders dandoor inspoeling vanorganische stof in oplossing of suspensie.Het
betreft voornamelijk organische stof ontstaan doorafbraak vanwortelsenorganische
stof, afkomstig vandelitter, welke door homogenisatie inhetminerale deel van het
bodemprofiel terecht is gekomen. Verder onderscheid in organische horizonten is
gebaseerd opde mate waarin organische stof is geaccumuleerd.
Ah-horizont
A-horizontmeteenrelatiefsterkeaccumulatie,blijkenduitdedonkerekleurtenopzichte
van de diepere horizonten endeduidelijke aanwezigheid vanorganische stof. Vaak
isdeAh-horizontoptedelenineentweetalhorizonten,duidelijk verschillendinkleur
en organische-stofgehalte, waarbij deaanduiding Ahl enAh2wordt gebruikt.
Ae-horizont
A-horizont metgeringe accumulatie vanorganische stof eneenbleke kleur, bepaald
door dekleur vandeminerale delen (meestal zand), alsgevolg vanuitspoelingvan
ijzer (zoals inpodzolen).
Bewortelbare diepte:
Bodemkundige maat voor dediepte waarop deplantewortels kunnen doordringen in
degrond.Limiterendzijn:depH,aëratieendeindringingsweerstand (VanSoesbergen
et al. 1986).
Bewortelingsdiepte:
Diepte waarop eenéénof tweejarig volgroeid gewas nogjuist voldoende wortelsin
een 10% droogjaar kanlaten doordringen omhetaanwezige vocht aandegrondte
onttrekken.Ookwel'effectieve bewortelingsdiepte' genoemd (VanSoesbergen et al.
1986)
Bh-horizont:
Bovenste deel vaneenB-horizont, datzeer sterk methumus verrijkt is.
Bhs-horizont:
Inspoelingshorizont; een horizont waaraan door inspoeling uit een hoger liggende
horizont stoffen (humus,humus+sesquioxyden,lutumoflutum+sesquioxyden) zijn
toegevoegd.
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BC-horizont:
Zeer geleidelijke overgang van een Bh- naar een C-horizont; typerend voor vele
hydropodzolgronden.
Bodemprofiel (kortweg profiel):
Verticale doorsnede van de bodem, die de opeenvolging van de horizonten laat zien;
in de praktijk van DLO-Staring Centrum meestal tot 120, 150 en in bosreservaten tot
200 cm beneden maaiveld.
Bodemvorming:
Verandering van moedermateriaal onder invloed van uitwendige factoren, waarbij
horizonten ontstaan.
Bovengrond:
Bovenste horizont van het bodemprofiel, die meestal een relatief hoog gehalte aan
organische stof bevat.Komt bodemkundig inhet algemeen overeen met de A-horizont,
landbouwkundig met debouwvoor. In bosreservaten met een grotere boordiepte wordt
de eerste 40 cm van het profiel tot de bovengrond gerekend.
C-horizont:
Minerale of moerige horizont die weinig of niet is veranderd door bodemvorming.
Doorgaans zijn de bovenliggende horizonten uit soortgelijk materiaal ontstaan.
Cbm- of Abm-horizont:
Micropodzol-B-horizont.
Ce-horizont:
Mineralehorizont zonderijzerhuidjes, roestvlekken enkenmerken vanvolledigereductie.
Cem- of Aem-horizont:
Micropodzol-E-horizont.
Cg-horizont:
Minerale horizont met roestvlekken.
Chm- of Ahm-horizont:
micropodzol-A-horizont;
2C-horizont:
Minerale of moerige horizont die weinig of niet veranderd is door bodemvorming en
waarbij de bovenliggende horizonten uit ander materiaal zijn ontstaan.
Duidelijke humuspodzol-B-horizont:
Duidelijke podzol-B-horizont,waarinbeneden 20cm diepteeen Bh-horizont voorkomt,
ofwaarvan debovenste 5-10 cm (of meer) amorfe humus bevat, diealsdisperse humus
is verplaatst.

32

Duidelijke podzol B-horizont:
Horizont met een podzol-B die krachtig ontwikkeld is, d.w.z. dat:
- een bijna zwarte laag voorkomt van ten minste 3 cm dikte (Bh), of:
- de Bh voldoende kleurcontrast heeft met de C-horizont. Naarmate de Bh-horizont
dikker is, mag het kleurcontrast minder zijn, of:
- een duidelijk te herkennen B-horizont tot dieper dan 120cm -mv. doorgaat, of:
- een vergraven grond brokken B-materiaal bevat, waarvan de kleur
goed contrasteert met die van de C-horizont.
Dunne A-horizont:
Niet-vergraven A-horizont die dunner is dan 30 cm, of een vergraven bovengrond
ongeacht de dikte.
E-horizont:
Uitspoelingshorizont; minerale horizont die lichter van kleur en meestal ook lager in
lutum-ofhumusgehalte isdandeboven-en/of onderliggende horizont.Verarmd door
verticale (soms laterale) uitspoeling (62).
Eolisch:
Door de wind gevormd, afgezet.
e-horizont: aanduiding bij:
- B-enC-horizonten metkenmerken van ontijzering. Wordt gebruiktbijniet voledig
gereduceerde B- en C-horizonten in zand als deze geen ijzerhuidjes en geen
roestvlekken bevatten.
- Bh-horizonten,alsdeBC-ofC-horizontonderdeBh-horizontookdelettertoevoeging
e heeft (bij hydropodzolgronden);
- het bovenste deel van de Bh-horizont, wanneer in het onderste deel een sterke
concentratie van ingespoeld ijzer zichtbaar is (bij haarpodzolgronden);
- moedermateriaal dat van nature ijzerarm is, waarin geen ontijzering heeft
plaatsgevonden.
Fluctuatie:
Zie grondwaterstandsfluctuatie.
GHG (gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand):
Het gemiddelde van de HG3 over ongeveer achtjaar. Komt overeen met de waarde
voordegrondwaterstand,afgelezen bijdetopvandegemiddeldegrondwaterstandscurve.
...g-horizont:
Horizont met roestvlekken (g=gley).
GLG (gemiddeld laagste zomergrondwaterstand):
HetgemiddeldevandeLG3overongeveerachtjaar.Komtovereenmetdewaardevoor
degrondwaterstand, afgelezen bij hetdal vandegemiddelde grondwaterstandscurve.
Grind, grindfractie:
Minerale delen groter dan 2 mm.
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Grondwater:
Water dat zich beneden de grondwaterspiegel bevindt en alle holten en poriën in de
grond vult.
Grondwaterspiegel (= freatisch vlak):
Denkbeeldig vlakwaaropdedrukinhetgrondwater gelijk isaandeatmosferische druk,
en waar beneden de druk inhet 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 opeen bepaald
punt zijn gemeten.
Grondwaterstandsfluctuatie:
Het stijgen en dalen vande grondwaterstand. Soms in kwantitatieve zin gebruikt: het
verschil tussen GLG enGHG.
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: hetgemiddelde vandehoogste drie grondwaterstanden dieineen winterperiode
(1oktober-1april)zijn gemeten.Hierbij wordtuitgegaan vanmetingen opof omstreeks
de 14een 28 e van elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte.
Horizont:
Laagindegrondmetkenmerken eneigenschappen dieverschillen vandeerboven en/of
eronder liggende lagen; inhetalgemeen ligt eenhorizont minof meer evenwijdig aan
het maaiveld.
Humus, -gehalte, -klasse:
Kortheidshalve krijgt hetwoord humus vaak devoorkeur, terwijl organische stof (een
ruimer begrip) wordt bedoeld. Zie ook: organische stof en organische stofklasse.
Hydromorfe kenmerken:
(1)Voordepodzolgronden: (a)eenmoerigebovengrond of:(b)eenmoerige tussenlaag
en/of: (c) geen ijzerhuidjes op de zandkorrels onmiddellijk onder deB2.(2).Voor de
eerdgronden en de vaaggronden: (a) een Cn-horizont binnen 80cm diepte beginnend
en/of: (b) een niet-gerijpte ondergrond en/of: (c) een moerige bovengrond en/of: (d)
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eenmoerigelaagbinnen80cmdieptebeginnend;(e)bijzandgrondenmeteenAdunner
dan50cm:geenijzerhuidjes opdezandkorrelsonderdeA-horizont;(f)bijkleigronden
meteenAdunnerdan50cm:roest-ofreductievlekkenbeginnendbinnen50cmdiepte.
Hydromorfe verschijnselen:
Doorperiodieke verzadiging van de grond met water veroorzaakte verschijnselen. In
het profiel waarneembaar in de vorm van blekings- en gleyverschijnselen, roest- en
'reductie'vlekkeneneentotaal 'gereduceerde' zone.Inijzerhoudende grondenmeestal
gley of gleyverschijnselen genoemd.
Kalkarm, -loos, -rijk:
Bijhetveldbodemkundigonderzoekwordthetkoolzurekalkgehaltevangrondgeschat
aandematevanopbruisenmetverdundzoutzuur(10%HCl).Erzijndriekalkklassen:
1 kalkloosmateriaal;geenopbruising;overeenkomendmetminderdanca.0,5%CaC03,
analytisch bepaald, d.w.z. de geanalyseerde hoeveelheid C0 2 , omgerekend in
procenten CaC0 3 (op de grond);
2 kalkarmmateriaal:hoorbareopbruising;overeenkomendmetca.0,5-1à2%CaC0 3 ;
3 kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising; overeenkomend met meer dan ca. 1à2%
CaC0 3 .
Kalkverloop:
Het verloop van het kalkgehalte in het bodemprofiel.

kalkarm"

Fig.3 Schematische voorstelling vande kalkverlopen in verbandmethet verloopvanhetkoolzure
kalkgehalte

Klei:
Mineraal materiaal dat ten minste 8% lutum bevat. Zie ook: textuurklasse.
LG3:
Hetgemiddeldevandedrielaagstegrondwaterstandendieineenzomerperiode(1 april 1 oktober) 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.
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Leem:
(l)Mineraal materiaal dat ten minste 50% leemfractie bevat;
(2)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 (am. Zie ook: textuurklasse.
Mineraal:
Grond met een organische-stofgehalte van minder dan 15% (bij 0% lutum). Zie:
organische-stofklasse.
Minerale delen:
Het bij 105°C gedroogde, over de 2 mm zeef gezeefde deel van een monster na aftrek
van de organische stof en de koolzure kalk. Deze term is eigenlijk minder juist, want
de koolzure kalk, hoewel vaak van organische oorsprong, behoort tot het minerale deel
van het monster.
Minerale eerdlaag:
(1) 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;
(2) Dikke A-horizont van mineraal materiaal. Voor 'humusrijk', 'matig humusarm'
en 'humeus' zie: organische stofklasse.
Minerale gronden:
Gronden die tussen 0 en 80cm diepte voor meer dan dehelft van de dikte uit mineraal
materiaal bestaan.
Moerig materiaal:
Grond met een organische stofgehalte van meer dan 15% (bij 0% lutum) tot 30% (bij
70% lutum). Zie: organische-stofklasse.
M50 (eigenlijk M50-2000):
Mediaan vandezandfractie. Het getaldatdiekorrelgrootte aangeeft waarboven en waar
beneden de helft van de massa van de zandfractie ligt. Zie ook: textuurklasse.
O-Horizont (strooisellaag of ecto-organische deel) onderverdeeld in:
OL (litter): litterhorizont
Een horizont diebestaatuitrelatief verse,dodeplantedelen. Dezehorizont kan verkleurd
zijn, maar bevat geen of vrijwel geen uitwerpselen van bodemfauna en geen wortels,
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enisnietofslechtsinlichtemategefragmenteerd. Verderonderscheid,indienmogelijk,
tussen:
- OLo (original) : L-horizont, waarbij de plantedelen nog een losse stapeling
vertonen en niet of nauwelijks verkleurd zijn.
- OLv (variative)
L-horizont, waarbij deplantendele enigszins gefragmenteerd
zijn en sterk verkleurd.
OF (fermented):fermentatiehorizont
Een horizont bestaande uit meer of minder afgebroken litter, waarbij echter
macroscopisch herkenbare resten van plantenweefsels domineren. Fijn verdeelde
organischestof,bestaandeuitbodemfauna-excrementen, isvrijwelaltijdaanwezig,maar
isquahoeveelheidondergeschiktaandemacroscopischherkenbareresten.Dehorizont
is veelal doorworteld en bevat eventueel schimmels. Verder onderscheid, indien
mogelijk, tussen:
-OFq-horizont:EenF-horizont, waarin weinig ofgeenexcrementen voorkomen,maar
die gekenmerkt wordt door een sterk gelaagde,compacte structuur enhet voorkomen
van grote hoeveelheden schimmels.
-OFa (animal)-horizont: Een F-horizont, waarin de afbraak vooral door bodemfauna
wordt veroorzaakt, blijkend uit het voorkomen van veel 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 die dominant bestaat uit fijn verdeelde organische stof. Macroscopisch
herkenbare plantedelen 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 en schors duidelijk voorkomen. Veelal een gele, bruine of rode 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.
OO (organic) =organische, niet-terrestrische horizont.
Een horizont, die bestaat uit organisch materiaal, geaccumuleerd alsgevolg van een,
door zeer slechte drainage veroorzaakte, geremde afbraak van litter.
Ondergrond:
Horizont(en) onder de bovengrond.
Organische stof:
Al het levende en dode materiaal in de grond dat van organische herkomst is.
Hoofdzakelijk vanplantaardigeoorsprongenvariërendvanlevendmateriaal (wortels)
tot planteresten in allerlei stadia van afbraak en omzetting.Het min of meer volledig
omgezette produkt is humus.
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Organische-stofklasse:
Berustopeenindelingnaardemassafracties organischestofenlutum,beideuitgedrukt
inprocenten vandebij 105°Cgedroogdeenoverde2mmzeef gezeefde grond.Tabel
2enfiguur4gevenweerhoegrondennaarhetorganische-stofgehalte wordeningedeeld.
Tabel 2 Indeling van lutumarme gronden naar het organische-stofgehalte
Organische stof

Naam

Samenvattende naam

(%)
0 0,751,5 -

0,75
1,5
2,5

uiterst humusarm zand
zeer humusarm zand
matig humusarm zand

humusarm

2,5 5 -

5
8

matig humeus zand
zeer humeus zand

humeus

humusrijk zand

humusrijk

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

venig zand
zandig veen
veen

mineraal

moeng

0 20 40 60 80 100
%lutumfractie(opdemineraledelen)
•
%clay(on organic-freesoil)

A
B1
B2
C1
C2

veen
zandigveen
kleiigveen
venigzand
venige klei

moeng
materiaal

humusrijk
zeer humeus
matig humeus
matig humusarm
zeer humusarm
uiterst humusarm

mineraal
materiaal

%silt-+zandfractie+carbonaten
%silt, sandandcarbonates

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

Podzol-B:
B-horizont in minerale gronden, waarvan het ingespoelde deel vrijwel uitsluitend uit
amorfe humus, of uit amorfe humus en sesquioxiden bestaat, of uit sesquioxiden te
zamen met niet-amorfe humus.
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Podzolgronden:
Minerale gronden meteenduidelijke podzol-B-horizonteneenAdunnerdan50 cm.
Reductie-vlekken:
Doordeaanwezigheidvantweewaardigijzerneutraalgrijsgekleurde,ingereduceerde
toestand verkerende vlekken.
Roestvlekken:
Doordeaanwezigheidvanbepaaldeijzerverbindingen bruintotroodgekleurdevlekken.
Siltfractie:
Tussenfractie' tussen delutum-endezandfractie; deminerale delen zijn groter dan
2 enkleiner dan50 (J.m.
Textuur:
Korrelgroottesamenstelling vandegrondsoorten; zieook: textuurklasse.
Textuurklasse:
Berustopeenindelingvangrondsoortennaarhunkorrelgroottesamenstelling inmassaprocenten van de minerale delen. Eolische afzettingen (zowel zand als zwaarder
materiaal)wordennaarhetlutum-ofleemgehalteingedeeld, endezandfractie naarde
M50 alsindetabellen 4en 5.
Tabel3 Indelingniet-eolische afzettingen* naar het lutumgehalte
Naam

Samenvattende naam

0 - 5
5 - 8

kleiarm zand
kleiig zand

zand

lutumarm

8 - 12

zeer lichte zavel

lichte zavel

lutumrijk

12 - 17,5

matig lichte zavel

zavel

17,5- 25

zware zavel

25 - 35

lichte klei

klei

35 - 50

matig zware klei

zware klei

50 -100

zeer zware klei

Lutum (%)

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

Naam

Samenvattende naam

leemarm zand

zand**

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

zwak lemig zand
sterk lemig zand
zeer sterk lemig zand

lemig zand

50 - 85
85 - 100

zandige leem
siltige leem

leem

0-10

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

deM50

M50 |im

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 0en 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.
Zanddek:
Minerale bovengrond die minder dan 8% lutum- en minder dan 50%leemfractie bevat
(ook na eventueel ploegen tot 20 cm) en die binnen 40 cm diepte ligt op moerig
materiaal, op een podzolgrond of op een kleilaag die dikker is dan 40 cm.
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Zandfractie:
Minerale delen met een korrelgrootte van 50 tot 2000 fxm. Zie ook: textuurklasse.
Zandgronden:
Minerale gronden (zonder moerige bovengrond of moerige tussenlaag) waarvan het
minerale deel tussen 0 en 80cm diepte voor meer dan de helft van de dikte uit zand
bestaat. Indien een dikke Al voorkomt, moet deze gemiddeld uit zand bestaan.
Zavel:
zie: textuurklasse.
Zonder roest:
(a) geen roest;
(b) roest dieper dan 35 cm beneden maaiveld beginnend;
(c) roest ondieper dan 35 cm beneden maaiveld beginnend, maar over meer dan 30
cm onderbroken.
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