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Woord vooraf

In het kader van het onderzoeksprogramma 'Bosreservaten' heeft DLO-Staring Centrum in opdracht van het Informatie en Kenniscentrum Natuur Bos Landschap en
Fauna teWageningen de bodemgesteldheid van het bosreservaat 'De Schone Grub'
in de gemeente Margraten in kaart gebracht. Het bodemgeografisch onderzoek hiervoor is in november 1992 uitgevoerd.
Het project werd uitgevoerd door P. Mekkink, die eveneens de projectleiding had.
De organisatorische leiding van het project was in handen van het hoofd van de
afdeling Bodem, Bos,Natuur van DLO-Staring Centrum, drs. R.H. Kemmers.
Inde serie 'Bodemgesteldheid vanbosreservaten inNederland' zijn tot nu toe zestien
rapporten verschenen (zie aanhangsel 2).Deeerste is uitgegeven door de Stichting
voor Bodemkartering (STIBOKA),devolgende drie in samenwerking met het Bosbureau Wageningen B.V. Rapport 98.1isdeeerste in de serie die uitgegeven is door
DLO-StaringCentrum in samenwerking met het Bosbureau Wageningen B.V. Rapport
98.6 is het eerste rapport in de serie die is uitgegeven door DLO-Staring Centrum
insamenwerking methet Ingenieursbureau Eelerwoude. Rapport 98.9en de daarop
volgende rapporten in de reeks zijn uitgegeven door DLO-Staring Centrum.

Samenvatting

In het bosreservaat 'De Schone Grub' in de gemeente Margraten is in november
1992 een bodemgeografisch onderzoek uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is
het in kaart brengen van de geologische opbouw en de bodemgesteldheid. De onderzoeksgegevens zijn enerzijds indigitale vorm,anderzijds ineen rapport en opkaarten,
schaal 1 : 5000,aangeleverd. Het bosreservaat 'De Schone Grub' heeft een oppervlakte van ca. 15ha en ligt in het object Savelsbos in de provincie Limburg. Het
bestaat overwegend uit gemengd loofhout, waaronder es,haagbeuk, zomereik, zoete
kers, beuk en berk.
Het bodemgeografisch onderzoek omvat het vaststellen van dikte en opbouw van
destrooisellaag; de opbouw vande bodem tot 2,00 m - mv.,de aard, samenstelling
en eigenschappen van de bodemhorizonten en van het humusprofiel.
In het gebied komen afzettingen uit het Krijt en het Pleistoceen voor. De oudste
geologische formatie binnen 2,00 m -mv. isde Formatie van Maastricht en de Formatie van Gulpen uit het Boven-Krijt. Verder komen er eluviale afzettingen,
terrasafzettingen behorende tot Formatie van Sterksel en lössafzettingen behorende
tot de Formatie vanTwente voor. Op de Geologische kaart (Kaart 1)zijn de verschillende geologische formaties aangegeven.
De bodem bestaat uit leemgronden en oude kleigronden. Hierin komen brikgronden,
vaaggronden enkalksteenverweringsgronden voor. Het humusprofiel bestaat uit een
ecto-organisch deel en een endo-organisch deel. De gemiddelde dikte van het ectoorganische deel bedraagt 2,7 cm.Opde Bodemkaart (Kaart 2)is de verbreiding van
de bodemeenheden weergegeven.

1 Inleiding

Hetdoel vanhet bodemgeografisch onderzoek inhetbosreservaat 'De Schone Grab'
in degemeente Margraten is gericht ophet in kaan (schaal 1 : 5000) brengen van:
- de geologische afzettingen;
- de bodemgesteldheid.
Het bestuderen en vastleggen van dehuidige bodemgeografische situatie maakt deel
uit van het startprogramma in het bosreservatenonderzoek (Broekmeyer en Hilgen,
1991)en vormt een basis omhettoekomstig verloop vanbodemvormende processen
in het basisprogramma te volgen.
Omde uitgangssituatie in het bosreservaat vast te stellen is het van belang inzicht
te hebben in het ontstaan van bodem en landschap alsmede gegevens beschikbaar
tehebben overdeaard van degeologische afzettingen, de bodemgesteldheid, inclusief
de grondwaterhuishouding, de dikte en opbouw van de strooisellaag en de bewerkingsdiepte. Bij het veldbodemkundig onderzoek zijn hiervoor gegevens verzameld.
Hiertoe worden bij bodemprofielmonsters deprofielopbouw van degronden tot 2,00
m beneden maaiveld vastgesteld en van iedere horizont de dikte, de aard van het
materiaal, de textuur en het humusgehalte gemeten of geschat. Bovendien worden
vanhet humusprofiel de dikte en mate van decompositie van de verschillende strooisellagen vastgesteld. Verschillen en overeenkomsten inde bodemgesteldheid gaan vaak
samen met visueel waarneembare verschillen en overeenkomsten inhet landschap,
omdat beide onderinvloed van dezelfde omstandigheden zijn ontstaan. Daardoor is
het mogelijk de verbreiding van de verschillen en overeenkomsten invlakken opeen
kaart vast te leggen.
Methoden en resultaten en van dit onderzoek zijn beschreven en weergegeven in het
rapport en de conclusies zijn weergegeven in het rapport en op 2kaarten (Kaart 1
en 2). Rapport en kaarten vormen één geheel en vullen elkaar aan. Het is daarom
van belang rapport en kaarten gezamenlijk te raadplegen.
Hetrapport heeft de volgende opzet: Hoofdstuk 2 geeft informatie over de ligging
en oppervlakte van het onderzochte gebied. Hoofdstuk 3 beschrijft de methode van
het bodemgeografisch onderzoek, het humusprofielonderzoek en de indeling van de
gronden. Tenslotte wordt de opzet van de legenda en deverwerking van de profielbeschrijvingen toegelicht. Hoofdstuk 4 bevat deresultaten van het onderzoek en beschrijft de geologische opbouw, de bodemgesteldheid en dehumusprofielen van het
bosreservaat. Hoofdstuk 5 beschrijft de conclusies van het onderzoek die zijn weergegeven op de Geologische kaart, schaal 1 :5000 (Kaart 1)en de Bodemkaart, schaal
1 :5000 (Kaart 2).
In aanhangsel 1worden determen en begrippen die in het rapport of op de kaarten
zijn gebruikt nader verklaard of gedefinieerd. Aanhangsel 2 bevat een lijst van tot
nu toe verschenen rapporten in de serie over bosreservaten in Nederland.
11

De digitale bestanden van het bosreservaat 'De Schone Grub', 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
Het bosreservaat 'De Schone Grub' ligtin het object Savelsbos in deprovincie Limburg (fig. 1).De oppervlakte vanhet bosreservaat bedraagt ca. 15ha. De topografie
staat afgebeeld op blad 62C van de Topografische kaart van Nederland, schaal
1 : 25 000. De begroeiing bestaat hoofdzakelijk uit es,zomereik, wintereik, beuk,
haagbeuk, zoete kers en ruwe berk. De soortensamenstelling van de kruidlaag is
karakteristiek voor een gierstgras-beukenbos enparelgras-beukenbos (Van derWerf,
1991).

2.2 Bodemvorming
Debodem bestaatuit verschillende soorten moedermateriaal. Inhet bosreservaat 'De
Schone Grub' komen kalksteen, eluviale afzettingen, terrasafzettingen, hellingafzettingen en lössafzettingen voor. Er treden onder invloed van onder andere de factoren
tijd, klimaat, water, flora, fauna en de mens, veranderingen op in het moedermateriaal.
Deze factoren zijn bepalend voor de aard en mate van bodemvorming (De Bakker
en Schelling, 1989).
Brikvorming
In loss kunnen na ontkalking kleideeltjes in de bovenste lagen van het profiel dispergeren onder invloed van bepaalde stoffen. Bij een neerwaardse waterbeweging wordt
deze disperse klei, tezamen met organische stof en sesquioxiden, in suspensie via
scheuren en poriën naar beneden verplaatst. Deze suspensie kan onder bepaalde omstandigheden op enige diepte weerneerslaan opde wanden van deporiën en destructuurelementen. Doorde verplaatsing van klei ontstaat boven inhetprofiel opdelange
duur een uitspoelingshorizont (E-horizont) die lutumarmer is dan in de uitgangstoestand. Daaronder vormt zich een inspoelingshorizont (Bt-horizont), die meer lutum
bevat dan oorspronkelijk. Door de zwaardere textuur wordt de inspoelingshorizont
wel textuur-B of briklaag genoemd.

2.3 Waterhuishouding
Door de ligging van het bosreservaat op80-120 m+NAPen degeologische opbouw
vanhetgebied bevindt het bosreservaat zichbuiten deinvloedssfeer vanhet grondwater. Hieraan is dan ook geen verder onderzoek gedaan.
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Figuur1 Liggingvan hetbosreservaat 'DeSchone Grub'

Top. krt 69,schaal 1:25 000

3 Methode

3.1 Bodemgeografisch onderzoek
Het bodemgeografisch onderzoek van het bosreservaat 'De Schone Grub' is uitgevoerd in november 1992.
Bodemgeografisch onderzoek betreft een veldbodemkundig onderzoek naar:
- 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;
- bodemtype: het determineren van de grond volgens De Bakker en Schelling
(1989);
- het ruimtelijk weergeven in bodemkundige eenheden opeen kaart en de omschrijving ervan in de bijbehorende legenda.
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de in 1990 verschenen Bodemkaart van
Nederland, schaal 1 :50000,mettoelichting bijkaartblad 61-62West enOostMaastricht-Heerlen; het rapport met bijbehorende bodemkaart schaal 1:5000 (Van den
Broek en Diemont, 1966); de bodemkaart van het object Savelsbos behorende bij
Rapport 13 (Mekkink, 1989);deGeologische kaart van Zuid-Limburg en omgeving
uit 1988; de toelichting bij de Geologische kaart van Nederland 1 : 50 000; blad
Heerlen (Kuyl, 1980)
Het bodemgeografisch onderzoek van het bosreservaat 'De Schone Grub' is uitgevoerd met behulp vaneen doorIKC-NBLFverstrekte en EBN-DLObijgewerkte basiskaart, schaal 1 : 2500. Op deze kaart is een ruitennet van 50 x 50 m aangebracht.
Met behulp van desnijpunten van dit ruitennet zijn de posities van de steekproefpunten bepaald. Er liggen in het veld minimaal 50 en maximaal 70 steekproefpunten,
waar de bodemkundige informatie wordt verzameld door middel van boringen. Op
49steekproefpunten zijn met een grondboor bodemprofielmonsters genomen toteen
diepte van 2,00 m - mv.en zijn met een humushapper de humusprofielen gestoken.
Inhet veld is elk monster veldbodemkundig onderzocht. Van elk bodemmonster en
humusprofielmonster zijn de hiervoor genoemde variabelen geschat of gemeten en
is de profielopbouw gekarakteriseerd. Bijde 49 'ad random' gekozen steekproefpunten zijn de resultaten van het onderzoek aan deze bodem- en humusprofielmonsters
opgeslagen in een veldcomputer en vastgelegd op de situatiekaart. Degegevens van
de bemonsterde profielen en enkele niet-beschreven tussenboringen buiten het ruitennet zijn gebruikt om een zo betrouwbaar mogelijke bodemkaart en geologische kaart
te maken. De boringen in het ruitennet zijn uitgevoerd op0,5 mten noorden vande
markeringspunten in het veld.
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Omdeverbreiding vandegevonden bodemkundige verschillen inkaart te brengen,
zijn degrenzen opdesituatiekaart ingetekend. Hierbij isniet alleen uitgegaanvan
de profielkenmerken, maar ookvanlandschappelijke entopografische kenmerken,
zoals maaiveldsligging, reliëf endeaard, samenstelling enbedekkingsgraad van de
vegetatie.
De conclusies vanhetonderzoek naardegeologische gesteldheid ende bodemgesteldheid zijn samengevat op2kaarten, schaal 1:5000 (Kaart 1en2).

3.2 Beschrijving van het humusprofiel
Met hethumusprofiel wordt datdeelvanhetbodemprofiel bedoeld datuitdode organische stof bestaat:deopdebodem aanwezige strooisellaag endemoerige ofhumeuze minerale eerdlaag. Deopdebodem aanwezige strooisellaag wordt gevormd door
afstervende planteresten, takken enbladeren. Indeloop vandetijd wordt deze 'litter'
afgebroken en verplaatst alsgevolg vanactiviteiten vandebodemflora enfaunaen
dit gaat gepaard metgrote veranderingen inchemische en fysische eigenschappen
van de organische stof. Desnelheid en wijze vanafbraak isvanveel factoren afhankelijk. Decondities waaronder afbraak plaatsvindt zijn vanplaats totplaats verschillend. Vangrote invloed hierop zijn o.a.dezuurgraad, vochtvoorziening, demineralogische rijkdom vanhet minerale moedermateriaal (geologische formatie), lichten
temperatuur.
Als gevolg vandeze afbraak onderscheidt meneenaantal verschillende (organische)
horizonten. Deze afzonderlijke horizonten samen vormen hethumusprofiel. Het humusprofiel kanworden onderverdeeld ineenecto-organisch deel eneenendo-organisch deel.Hetecto-organische deel, deO-laag, bestaat uitdestrooisellaag, waarbij
nog vrijwel geen menging heeft plaatsgevonden metdeonderliggende mineralebodem.Hetendo-organische deel,deA-horizont, bestaat uithetminerale deel vande
bodem, waarbij door intensieve menging eenhumeuze bovengrond is ontstaan.
Binnen hetecto-organische deel kunnen eenOL-,eenOF-eneenOH-horizont worden onderscheiden. DeOL(litter)-horizont bestaat uitrelatief verse dode plantedelen.
De OF(fermentatie)-horizont bestaat uitmeer of minder afgebroken litter, waarbij
echter macroscopisch herkenbare resten vanplanteweefsels domineren. DeOH-horizont bestaat uitfijn verdeelde organische stof, waarin tenhoogste nogenkele macroscopisch herkenbare resten vanwortels,houtenschors kunnen voorkomen. Innietterrestrische milieus kaneen0 0 =organic-horizont voorkomen, bestaande uitorganisch materiaal, geaccumuleerd alsgevolg vaneen,door een zeer slechte drainage
veroorzaakte, geremde afbraak. Binnen hetendo-organische deel onderscheiden we
een Ah-horizont, eendoor sterke accumulatie vanorganische stof, donker gekleurde
horizont.
De dikte vanhethumusprofiel inhetalgemeen, envandeafzonderlijke horizonten
in het ecto-organische deel in het bijzonder, en het voorkomen ervan is van veel
factoren afhankelijk. Hierbij spelen leeftijd enaard vandebosopstand, aard van het
16

strooisel,aard van het moedermateriaal, antropogene invloeden als grondbewerking
en in het verleden toegepaste beheersmaatregelen (kaalslag, strooiselroof) een grote
rol.
In 1981heeft Klinka (Klinka et al. 1981) een classificatiesysteem ontwikkeld om
de verschillende humusvormen te rangschikken. Bij deze indeling wordt globaal
onderscheid gemaakt tussen morhumus,moderhumus en mullhumus.Het al dan niet
voorkomen van de te onderscheiden horizonten, dedikteervan ende aan- of afwezigheid van de afbrekende flora en fauna (schimmels, wormen) zorgen voor een verdere
onderverdeling. Binnen het bosreservatenprogramma wordt getracht dit systeem op
zijn toepasbaarheid te toetsen en dit eventueel aan te passen of aan te vullen. Wij
volstaan daarom binnen het startprogramma bosreservaten 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. Deze eenheden zijn inde legenda ondergebracht, omschreven en verklaard.
Getracht is de verschillende soorten gronden zodanig te groeperen dat de legenda
de indeling overzichtelijk weergeeft.
We hebben de gronden eerst onderverdeeld naar verschillen in moedermateriaal:
- leemgronden;
- oude kleigronden.
Leemgronden [L]
Leemgronden zijn minerale gronden dietussen 0 en 80cm- mv.voor meer dan50%
van die dikte uit leem bestaan. In de leemgronden onderscheiden we naar de aard
van de bodemvormende processen en dedaardoor ontstane bodemhorizonten brikgronden [BL] en vaaggronden [L].
Oude kleigronden [K]
Oude kleigronden zijn gronden die tussen 0en 80 cm -mv. voor meer dan de helft
bestaan uit zavel en klei met een pleistocene ouderdom of ouder. Ze worden inhet
Systeem voor Bodemclassificatie niet benoemd naar bodemvormende processen.
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3.4 Opzet van de legenda
We hebben de leemgronden naar degeogenese onderverdeeld in eolische afzettingen
(loss in situ), gesoliflueerde afzettingen (secundaire loss in de hellingfase)[...h] en
colluviale afzettingen (secundaire loss in de dalfase)[...d]. Binnen dit gebied zijn de
kalksteenverweringsgronden tot de 'oude kleigronden' gerekend. Binnen deze 2
soortengroepen zijn de gronden verder onderverdeeld in 6 bodemeenheden. In de
legenda's van de bodemkaart zijn de verschillen in bodemgesteldheid weergegeven
in de vorm van:
-legenda-eenheden;
-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, voor zover deze niet samenvalt met een bodemgrens, aangegeven met een onderbroken lijn.

3.5 Bodemkundige gegevens in digitale boorbestanden
De veldbodemkundige gegevens worden ingevoerd opeen veldcomputer (HUSKY).
Deze gegevens kunnen in de vorm van een boorbestand worden uitgedraaid of in
een groter digitaal bestand worden opgeslagen. Deprofielopbouw is per bodemlaag
of horizont uitgebreid beschreven en vastgelegd. Deze gegevens worden als basis
gebruikt voor verder onderzoek. Tot de gegevens per laag of horizont behoren:
- horizontcode en -diepte;
boven- en ondergrens van de beschreven laag naar duidelijkheid en vorm;
- kleur (facultatief)
- mengverhouding;
- organische-stofgehalte, de aard ervan en veensoort als de laag uit veen bestaat;
- textuur: het lutum- en leemgehalte en de zandgrofheid;
- aanwezigheid van grind;
mate van verkitting;
- mate van vlekkerigheid;
structuur;
- zichtbaarheid van poriën;
- dichtheid;
- aantal en verdeling van wortels;
- kalkklasse;
- rijpingsklasse;
geologische formatie;
opmerkingen zoals procentuele verdeling van de mengverhouding.
De digitale informatie van het bosreservaat 'De Schone Grub' blijft in beheer bij
DLO-Staring Centrum. Daarnaast zijn de gegevens inde vorm van een aantal deelbe18

standen overgedragen aanIBN-DLOteWageningen.Detoelichting opdecodesin
hetdigitaleboorstatenbestand isopdisketteverkrijgbaar bijDLO-StaringCentrum,
(afdeling BBN)enIBN-DLO.
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4 Resultaten

4.1Geologischeopbouw
Dehier beschreven geologische opbouw is ontleend aande toelichting bij de Geologische kaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, Blad Heerlen, 62 West en 62 Oost
(Kuyl, 1980)
Tektoniek, verwering van gesteenten, insnijding en sedimentatie door de Maas,de
bedekking met loss,de vorming van dalen en het ingrijpen van demens zijn de belangrijkste factoren die de opbouw van het Zuidlimburgse landschap hebben bepaald
(Kuyl 1980).
Inhet bosreservaat komen binnen 2,00mbeneden maaiveld verschillende afzettingen
voor (zie fig. 2).De beschreven afzettingen in het bosreservaat aan of dicht aan de
oppervlakte zijn grotendeels ontleend aan de Geologische kaart van Zuid-Limburg
(1988).
De volgende afzettingen komen voor:
Formatie van Gulpen/Maastricht; kalksteen;
Formatie van Sterksel; terrasafzettingen;
Formatie van Twente; sneeuwsmeltwaterafzettingen;
Formatie van Eindhoven/Twente; loss;
Op de Geologische kaart (Kaart 1) is de verbreiding ervan aangegeven.
In het Boven-Krijt zijn vooral kalk en mergel afgezet. Ontelbare schalen, schelpen
en pantsers van gestorven dieren hoopten zich op de bodem van de zee op. Eerst
werd kalksteen gevormd, die we tot de Formatie van Gulpen rekenen. Vervolgens
werd kalksteen gevormd diewetotdeFormatie van Maastricht rekenen. Inhet onderzochte gebied dagzomen beide formaties, waarbij het kalksteenpakket van de Formatie
van Maastricht ligt op dat van de Formatie van Gulpen.
Dekalksteen uit de Formatie van Gulpen bestaat uit witte,fïjnkorrelige kalksteenlagen
met veel grillige,donker blauwgrijze tot zwarte vuurstenen in het bovenste deel. De
kalksteen uit de Formatie vanMaastricht bestaat uit afwisselend hardeen zachtelagen
en is geler van kleur. In het onderste deel komen licht tot donker grijsbruine vuursteenknollen en platen voor, in het bovenste deel veel lichtgele tot witte, korrelige
zandsteen (Maastrichts tufkrijt).
Aan het eind van het Tertiair en inhet Pleistoceen heeft de Maas grote hoeveelheden
zand, grind en klei, afkomstig uit de Ardennen op de kalksteen afgezet. Door opheffing in fasen van detertiaire schiervlakte, waartoe een grootdeel van Zuid-Limburg
behoorde, werd de erosiebasis verlaagd en sneed de Maas zich telkens opnieuw in
en werden zand en grind op een lager niveau weer afgezet. Hierbij verplaatste de
Maas zich steeds meer naar het westen. Resten van het oude dal bleven bewaard
als rivierterrassen. De terrasniveaus zijn verdeeld in hoogterras, middenterras en
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laagterras. Het Savelsbos ligt op de overgang vanhet hoogterras naar het middenterras. De terrasafzettingen in het bosreservaat worden gerekend tot het hoogterras en
behoren tot de afzettingen van St. Geertruid en de afzettingen van St. Pietersberg.
Ze worden tot de Formatie van Sterksel gerekend. Opplaatsen waar de Laat-tertiaire
schiervlakte bewaard isgebleven, komen zogenaamde karstverschijnselen voor. Tengevolge van inzakkingen zijn trechtervormige dolinen ontstaan. Deze dolinen zijn
gebonden aan 20 à 25 mdiepe geologische orgelpijpen in de ondergrond, ontstaan
door verwering en oplossing van de zachte kalksteen. Meestal zijn ze later weer
opgevuld met materiaal vanjongere afzettingen. In het bosreservaat komt ten zuiden
van steekproefpunt D7 een doline voor.
In het Midden-Pleistoceen tijdens het Saalien begon de sedimentatie van de door
de wind meegevoerde loss. De loss uit de eerste afzettingsfase wordt wel Onderste
loss genoemd. De meeste loss behoord tot de Middelste en de Bovenste loss, die
is afgezet in het Weichselien. De Onderste loss wordt tot de Formatie van Eindhoven
gerekend, De Middelste en Bovenste Loss worden tot de Formatie van Twente gerekend.
De Middelste loss is eolisch afgezet onder koude vochtige omstandigheden. Door
solifluctieprocessen kan de loss in latere perioden verplaatst zijn en gelaagd weer
afgezet. De Bovenste loss is ongelaagd en eolisch afgezet onderkoude,droge omstandigheden. De Bovenste loss is aanvankelijk kalkrijk afgezet, waarna tijdens interglaciale en interstadiale perioden door uitloging de bovenste laag is ontkalkt. Een deel
van de loss is in een latere fase door erosie en solifluctie verdwenen en elders weer
afgezet. Behalve löss in situ komt ook secundaire loss voor in de vorm van een solifluctiedek of als een pakket colluvium.
Op de overgang van de löss met de onderliggende terrasafzettingen of met de kalksteen komen 'hellingafzettingen' voor.Ze zijn ontstaan in interglaciale en interstadiale
tijden van het Pleistoceen. Ze bestaan uit een mengsel van grind, zand, leem en klei,
en soms uit kalk. De dikte langs de hellingen is vaak niet meer dan enkele decimeters,
maar kan aan de voet van de helling, waar het dal begint, dikker zijn.
Aan de bovenkant van de kalksteen komen plaatselijk eluviale afzettingen voor bestaande uit een laagje verweringsleem. Oplossings- en verweringsverschijnselen doen
zich voor in kalkrijke gesteenten die boven het grondwater zijn gelegen. De geheel
of gedeeltelijk opgeloste kalk wordt dan afgevoerd. Een deel van het restmateriaal
wordt mineralogisch omgezet in nieuw materiaal. De nieuw ontstane vette verweringsleem of klei wordt ook wel 'Kleefaarde' genoemd.

4.2 Bodemgesteldheid
In deze paragraaf worden de resultaten van het onderzoek naar de bodemgesteldheid
beschreven. De interpretatie van de resultaten leiden tot conclusies en zijn weergegeven op de Bodemkaart, schaal 1: 5000 (Kaart 2).Voor een verklaring of definiëring
van de gebruikte terminologie verwijzen we naar aanhangsel 1, de woordenlijst.
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4.2.1 Het humusprofiel
Het ecto-organische deel van het humusprofiel bestaat uit een OL-en OF-horizont.
De OL-horizont bestaat uit vers gevallen blad van loofhout. De OF-horizont, bestaandeuit bladresten,resten vankorte voorjaarsvegetatie, takjes en zaden bevat hoofdzakelijk dierlijke uitwerpselen of droppings (OFa),een aanwijzing van afbraak door
microfauna, maar er zijn ook schimmels in aangetroffen (OFaq).Volgens de indeling
van Klinka behoren de humusprofielen tot het mulltype en in Van den Broek en
Diemont (1966) worden ze tot de mulls en de mullmoders gerekend.
Inhet bosreservaat 'De SchoneGrub' isdegemiddelde diktevan het ecto-organische
deel 2,7 cm (n =47). Degemiddelde dikte van de OL-horizont bedraagt 2,4 cm (n
= 42),van de OF-horizont 1,2 cm (n =22).De OF-horizont ontbreekt bij de kalkrijke
gronden en kalksteenverweringsgronden. De OH-horizont ontbreekt bij alle in het
bosreservaat beschreven steekproefpunten. De gemiddelde dikte vande endo-organischehorizont (Ah) bedraagt 9,3 cm. Daarbij gaat het vrijwel altijd om leemgronden
met een ontkalkte bovengrond. Bij gronden met een kalkrijke bovengrond en bij de
kalksteenverweringsgronden ontbreekt het ecto-organische deel,dat uitsluitend uit
vers gevallen blad bestaat. Deendo-organische horizont isprominent aanwezig. De
gemiddelde dikte van de Ah-horizont bedraagt hier 20,3 cm.

Horizont-code
OL
OF
Ah (kalkloos)
Ah (kalkrijk)

Gemiddeldedikte in cm
2,4 (n =42)
1,2 (n =22)
9,3 (n = 38)
203 (n = 8)

Spreiding
(0,5 - 3,5)
(0,5 - 4,0)
(5,0 -20,0)
(8,0 -50,0)

4.2.2 Leemgronden en oude kleigronden
Het bosreservaat 'De Schone Grub' bestaat uit leemgronden en oude kleigronden.
De leemgronden nemen de grootste oppervlakte in. Ze bestaan uit lössafzettingen
insitu,hellingafzettingen (hellingfase) encolluvium (hellingvoetfase, dalfase). Plaatselijk is het lössdek maar 50 cm dik, op andere plaatsen is de laag meer dan 200
cm dik. De loss bevat meer dan 85%leem (delen <50 m). Op enkele plaatsen is
het leemgehalte <85%, door bijmenging van onderliggend terrasmateriaal.
De leemgronden in het bosreservaat 'De Schone Grub" zijn onderverdeeld in brikgronden en vaaggronden. De oude kleigronden zijn niet ingedeeld naar bodemvormende processen.
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4.2.3 Brikgronden
Brikgronden zijn minerale gronden meteen briklaag die ondieper dan 80 cm begint.
In het bosreservaat hebben weradebrikgronden en bergbrikgronden onderscheiden.

4.2.3.1 Radebrikgronden
Radebrikgronden zijn brikgronden methydromorfe kenmerken dieper dan deBt-horizont. Radebrikgronden zijn ontstaan op plateaus en zijn weinig of niet geërodeerd.
Radebrikgronden op hellingen zijn ontstaan in vrij dikke lössdekken die langdurig
onder bos hebben gelegen en niet door erosie zijn aangetast (Van de Westeringh
1979).

BLd6 Radebrikgronden, siltigeleem [6]in situ; hydromorfe kenmerken ontbreken
Radebrikgronden komen voor in het westelijke deel van het bosreservaat. Het bovenste deel van het profiel bestaat uit ontkalkte loss in situ, die bij de steekproefpunten
B6 en B7 tussen 140en 180cm -mv. overgaat in kalkrijke loss. Het lutumgehalte
van de Ah- en Eu-horizont bedraagt 12-14%.De Ah-horizont bevat 2-4% organische
stof. De briklaag begint tussen 50en 70 cm - mv. en bevat 20%lutum, aflopend naar
16à 18%.De kalkrijke loss bevat ca 14%lutum.Hydromorfe kenmerken ontbreken.

4.2.3.2 Bergbrikgronden
Bergbrikgronden zijn brikgronden met een textuur-B-horizont aan maaiveld. De oorspronkelijke A- en E-horizont en soms een deel van de Bt-horizont is door erosie
verdwenen. In een laterperiode kan erdoor erosie een colluviaal dek overde briklaag
zijn afgezet.

BLb6 Bergbrikgronden; siltigeleem, in situ; hydromorfe kenmerken ontbreken
BLbóh Bergbrikgronden; siltige leem, hellingfase met een briklaag direct onder
het colluviaal dek; hydromorfe kenmerken ontbreken
Bergbrikgronden, waarbij de briklaag aan of vlak aan de oppervlakte voorkomt, komen alleen voor in het uiterste westen van het bosreservaat. De briklaag begint op
ca. 40 cm -mv. Alle andere brikgronden hebben een colluviaal dek ter dikte van 60
à 70 cm. In de 5-15 cm dikke humeuze bovengrond (Ah-horizont) komt 2-4% organische stof voor. Het lutumgehalte van het colluviaal dek (Cu-horizont) bedraagt 1214%. In het colluviale dek komen veel kiezelstenen en vuurstenen voor. De briklaag
(Bt-horizont) bevat 18-20%lutum. Het colluviale dek en de briklaag zijn kalkloos.
Bij steekproefpunt M9komt direct onder de briklaag op 100cm - mv. kalkrijke loss
voor. Bij steekproefpunt H4komt op 170cm -mv.kalkrijke loss voor. Bij een aantal
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steekproefjpunten komt indeondergrond, beginnend tussen 120en 180cm - mv.
kalksteen voor (toev. ...K2).Alleen bijdesteekproefpunten A3enM9,H4en 15 is
geen kalksteen aangetroffen binnen boorbereik. Opdeovergang naar dekalksteen
bevindt zicheenvaste enstuggelaagmetveel vuursteen: eluviale afzettingen. Omdat
het niet altijd mogelijk wasde profielen tot 200cm - mv.uit te boren, is bijhet
karterenvandekalksteenrekeninggehouden metde landschappelijke (hoogte)ligging.

4.2.4 Vaaggronden/Ooivaaggronden
Vaaggronden zijn leemgronden zonder textuur-B-horizont enzonder eerdlaag. Door
het ontbreken vanhydromorfe kenmerken binnen 80cm- mv.komen alleen ooivaaggronden voor.

Ld6 Ooivaaggronden;siltige leem,insitu; hydromorfekenmerkendieper dan80
cm -mv.
Ooivaaggronden in situ komen voor opdemeest vlakke delen, (hellingpercentage
minder dan 10°), aande randen vanhetbosreservaat. Vermoedelijk zijn het diep
weggeërodeerde in oorsprong aanwezige brikgronden. De dikte van het kalkloze
lössdek bedraagt 40-80cm.Delaag0-15 cmbevat 1-5%organische stof.Erkomen
kiezelstenen in voor afkomstig vanterrasafzettingen, direct onderhetlössdek. Door
vorstwerking ontstaat ereenvermenging vandebovengrond metheteronder aanwezige terrasmateriaal (toevoeging g...).Hetpercentage leem varieert daardoor van 6090%.Hetindeondergrond aanwezige terrasmateriaal iszeer grillig afgezet enbestaat
uit sterk lemig grof zand totzware klei metveel stenen (toev ...g). Opveel plaatsen
washetniet mogelijk hetbodemprofiel volledig tot200cm-mv.te beschrijven.

Ld6h Ooivaaggronden; siltige leem,hellingfase; hydromorfe kenmerken dieper
dan 80 cm -mv.
Ooivaaggronden indehellingfase komen voor opdeflanken vandeeigenlijke grub.
De bovengrond bestaat uiteen solifluctiedek vanloss. Hierin komen kiezelstenen
en vuurstenen voor (toevoeging g...).Delaagvan0-8à 10cmbevat 1-3%organische
stof.Hetlutumgehalte vandebovengrond bedraagtca 12%.Dediktevanhetsolifluctiedek isopveel plaatsen maar 60-80cm,isnergens dikker dan 140cmeniskalkloos. Onderhetsolifluctiedek komt eenvaste,stuggelaag voor bestaandeuitvuurstenen, vuursteengruis enkiezelstenen, vermengd metloss (toevoeging ...g).Hetwas
niet mogelijk omhier doorheen teboren. Deels bestaat deze ondergrond uitterrasafzettingen, deels uit hellingpuin.
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Ldôd Ooivaaggronden;siltigeleem, dalfase;hydromorfekenmerkendieperdan
80 cm - mv.
De gronden in het laagste deel van de grub bestaan uit door erosie en sedimentatie
verplaatste loss. Deze colluviale loss is afkomstig van de hellingen en heeft zich in
wisselende diktes afgezet. De gronden bevinden zich nog regelmatig onder invloed
van sedimentatie en erosie als gevolg van natuurlijke processen zoals afstromend
smeltwater enregenwater of doorverstoring van het beschermende vegetatiedek door
omgevallen bomen of door menselijke activiteiten. Inhet laatste geval spreekt men
wel van versnelde erosie. Er komt in het solifluctiedek veel bijmenging voor van
kiezelstenen en vuursteen (toevoeging g...). Debovengrond is vrijwel overal kalkrijk
(toevoeging ...A) of bevat kalkbrokjes, waar langs deflanken van de grub de kalksteen dagzoomt. De ondergrond van deze gronden bestaat in het westelijke deel van
de grub uit een dik pakket solifluctiemateriaal van voornamelijk hellingpuin en terrasmateriaal. Aan het eind van de grub komt de kalksteen ondiep in het profiel voor
(toevoeging ...K). Plaatselijk komt in de bovengrond stagnatieroest voor doordat
regenwater en sneeuwsmeltwater moeilijk in de bodem kan wegzakken en veelal
oppervlakkig wordt afgevoerd.

4.2.5 Oude kleigronden/kalksteenverweringsgronden
Oude kleigronden zijn gronden die tussen 0en 80 cm -mv. voor meer dan de helft
bestaan uit zavel en klei met een pleistocene ouderdom of ouder. Ze worden niet
benoemd naar bodemvormendeprocessen. Tot de oudekleigronden behoren dedagzomende kalksteenformaties. Ze komen voor opde flanken van de hellingen langs de
grub en in enkele voormalige groeven.

KD kalksteenverweringsgronden; ondiep verweerde kalksteen
Kalksteenverweringsgronden komen voor op de flanken van de grub en in enkele
voormalige kalkgroeven. De bovengrond bestaat uit een kalkrijke secundaire loss
met bijmenging van kiezelstenen, vuurstenen en kalkbrokjes (toevoeging 1...).Onder
het lössdek komt een verweerde kalksteenlaag voor van een wisselende dikte aldan
niet vermengd met materiaal uitde bovengrond. Deze gaat overin een zachte geelwitte kalksteen.

4.3 Toevoegingen

.../ lössdek 15-40 cm dik
Een lössdek dunner dan 40 cm komt voor bij de kalksteenverweringsgronden. In
voormalige groeven bestaat de bovengrond veelal uit een mengsel van loss en terrasmateriaal.
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...A kalkrijk vanaf maaiveld
Met behulp van verdund zoutzuuris vastgesteld waar kalkrijke gronden voorkomen.
Op de kaart zijn deze gronden met een toevoeging aangegeven.

..Al kalkrijke loss beginnend binnen 80 cm - mv.
...A2 kalkrijke loss beginnend tussen 120 en 200 cm - mv.
De begindiepte van de kalkrijke lössondergrond is eveneens met een toevoeging aangegeven. Er zijn twee klassen onderscheiden. Begindiepte tussen 40 en 120 cm mv. (toevoeging ...Al),begindiepte tussen 120en 200cm - mv. (toevoeging ...A2).

..JC1 kalksteen beginnend tussen 40 en 120 cm - mv.
...K2 kalksteen beginnend tussen 120 en 200 cm - mv.
Opveel plaatsen komt binnen 200cm -mv.kalksteen voor. Bij de leemgronden is
dit met een toevoeging opde kaart weergegeven in twee klassen (toevoeging ...KI
en ...K2). Op de overgang van de loss naar de kalksteen komt een dunne laag verweerde kalksteen voor bestaande uit kleefaarde, vermengd met vuursteengruis en
soms kiezelstenen, afkomstig uit hoger gelegen terrasafzettingen.

g... grind en vuursteenbijmenging beginnend binnen 40 cm - mv.
In doorsolifluctie verplaatste loss ophellingen en bij dunne lössdekken opterrasmateriaalkomt veelbijmenging voorvan vuursteen enkiezelstenen. Met een toevoeging
wordt dit op de kaart weergegeven.

...gl grind en vuursteen beginnend tussen 40 en 120 cm - mv.
...g2 grind en vuursteen beginnend tussen 120 en 200 cm - mv.
Het voorkomen vanterrasafzettingen, bestaande uitlemig zand enkleimet veelgrind,
hellingafzettingen met daarin veel hellingpuin en vuursteenrijke verweringslagen is
binnen deleemgronden in twee klassen (toevoeging ...gl en ...g2) opde bodemkaart
weergegeven.
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5 Conclusies

Deprofielbeschrijvingen zijn de eigenlijke resultaten van het onderzoek. De interpretatie van de profielbeschrijvingen bepaalt, samen met visuele veldkenmerken als
topografie, hoogteligging en vegetatie,de ligging endeverbreiding van de bodemeenheden op de Bodemkaart (Kaart 2). Deze kaart wordt beschouwd als de conclusie
van het bodemgeografisch onderzoek naarhet voorkomen ende verbreiding van de
verschillende bodemeenheden.
Debodemkaart vanhet bosreservaat "De Schone Grub" geeft de verbreiding weer
van de leemgronden en dekalkverweringsgronden. Binnen deleemgronden is onderscheid gemaakt in lössin situ, gesoliflueerde secundaire loss (hellingfase) en colluviale secundaire löss (dalfase). Er komen radebrikgronden, bergbrikgronden en ooivaaggronden in voor.Opdeflanken van dehellingen enin een aantal voormalige groeven
dagzoomt de kalksteen. Dekalksteengronden zijn tot de oudekleigronden gerekend
en als kalksteenweringsgronden op de kaart weergegeven. Extra informatie geeft
de bodemkaart over de verbreiding van grind- en vuursteenbijmenging in de bovengrond en van kalkrijke löss,kalksteen en terrasafzettingen in de ondergrond bij de
leemgronden.
Met behulp van deprofielbeschrijvingen en de verbreiding van de eenheden op de
bodemkaart wordt de geologische opbouw vanhet gebied weergegeven opdeGeologische kaart (Kaart 1).Erkomen lössgronden enhellingafzettingen voor behorende
tot de Formatie van Twente,terrasgronden uit de Formatie van Sterkselenkalksteengronden uit de Formatie van Gulpen en Maastricht. In een dwarsdoorsnede (fig. 3)
is van deraaien C2- C8 enJ5 -J8 de opbouw van de verschillende afzettingen schematisch weergegeven.
Uithet humusprofielonderzoek komt naar voren dat het ecto-organische deel isopgebouwd uit een OL- en OF-horizont. De OH-horizont ontbreekt. Een Ah-horizont
is prominent aanwezig. Dit duidt op een snelle strooiselvertering, waarbij de litter
in één seizoen wordt afgebroken en alleen moeilijk afbreekbare houtige delen en
zaden overblijven. De humusvorm is muil en mullmoder. De gemiddelde dikte van
het ecto-organische deel van het humusprofiel is 2,7 cm. Het endo-organische deel
bestaat uit een 5-10 cm dikke Ah-horizont.
Op kalkrijke gronden bestaat het ecto-organische deel uitsluitend uit vers gevallen
litter of ontbreekt in het geheel. Een endo-organische horizont is prominent aanwezig.
De humus behoort tot het mulltype.
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Aanhangsel 1Woordenlijst

Rapportenkaarten bevatten termendiewellicht enigetoelichting behoeven. Indeze
lijst, dieeenalfabetische volgorde heeft, vindt u degebruikte termen verklaard of
gedefinieerd (zieDeBakker en Schelling 1989).
Afwatering:
Afvoer van water door een stelsel vanopen waterlopen naar een lozingspunt van
het afwateringsgebied.
A-horizont (minerale eerdlaag of endo-organische deel), onderverdeeld in:
A-horizont
Horizont ontstaan aanofnabijhetbodemoppervlak door accumulatie vanorganischestof, anders dandoor inspoeling vanorganische stof in oplossing ofsuspensie.Het
betreft voornamelijk organische stof ontstaan door afbraak vanwortels en organische
stof, afkomstig vandelitter, welke door homogenisatie inhetminerale deel van het
bodemprofiel terecht is gekomen. Verder onderscheid in organische horizonten is
gebaseerd opdemate waarin organische stof is geaccumuleerd.
Ah-horizont
A-horizont meteenrelatief sterke accumulatie, blijkend uitde donkere kleurten
opzichte vandediepere horizonten endeduidelijke aanwezigheid van organische
stof.Vaak isdeAh-horizont optedelen ineentweetal horizonten, duidelijk verschillend inkleur en organische-stofgehalte, waarbij de aanduiding Ahl enAh2wordt
gebruikt.
Ae-horizont
A-horizont metgeringe accumulatie vanorganische stof eneenblekekleur, bepaald
door dekleur vandeminerale delen (meestal zand),alsgevolg vanuitspoelingvan
ijzer (zoals in podzolen).
BC-horizont:
Zeer geleidelijke overgang vaneenBh-naar eenC-horizont; typerend voor velehydropodzolgronden.
Bewortelbare diepte:
Bodemkundige maat voor dediepte waarop deplantewortels kunnen doordringen
in degrond. Limiterend zijn: depH, aèratieendeindringingsweerstand (VanSoesbergen et al. 1986).
Bh-horizont:
Bovenste deel vaneen B-horizont, datzeer sterk methumus verrijkt is.
Bhs-horizont:
Inspoelingshorizont; eenhorizont waaraan door inspoeling uiteenhoger liggende
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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, 150en in boswachterijen
tot 180 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 Ah-horizont, landbouwkundig met de bouwvoor.
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.
Cgr-horizont:
Geleidelijke overgang van een Cg- naar een Cr-horizont.
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:
- deBh voldoende kleurcontrast heeft met deC-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 dekleurgoed contrasteert
met die van de C-horizont.
Dunne Ah-horizont:
Niet-vergraven Ah-horizont diedunner isdan 30cm, ofeen vergraven bovengrond
ongeacht de dikte.
E-horizont:
Uitspoelingshorizont; minerale horizont die lichter van kleur en meestal ook lager
in lutum- of humusgehalte is dan de boven- en/of onderliggende horizont. Verarmd
door verticale (soms laterale) uitspoeling (62).
Eolisch:
Door de wind gevormd, afgezet.
Fluctuatie:
Zie grondwaterstandsfluctuatie.
GHG (gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand):
Het gemiddelde van de HG3 over ongeveer achtjaar. Komt overeen met de waarde
voorde grondwaterstand, afgelezen bij de top vande gemiddelde grondwaterstandscurve.
Gleyverschijnselen:
Zie: hydromorfe verschijnselen.
GLG (gemiddeld laagste zomergrondwaterstand):
Het gemiddelde van de LG3 over ongeveer achtjaar. Komt overeen met de waarde
voor degrondwaterstand, afgelezen bij het dalvan de gemiddelde grondwaterstandscurve.
Grind, grindfractie:
Minerale delen groter dan 2 mm.
Grondwater:
Water dat zich beneden de grondwaterspiegel bevindt en alleholten 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.
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Grondwaterstand (= freatisch niveau):
Diepte waarop zich degrondwaterspiegel bevindt, uitgedrukt in mof cm beneden
maaiveld (of een ander vergelijkingsvlak, bijv.NAP).
Grondwaterstandscurve:
Grafische voorstelling vangrondwaterstanden dieopgeregelde tijden opeen bepaald
punt zijn gemeten.
Grondwaterstandsfluctuatie:
Het stijgen en dalen vande grondwaterstand. Soms in kwantitatieve zin gebruikt:
het verschil tussen GLGen GHG.
Grondwaterstandsverloop:
Verandering vande 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
(1 oktober-1 april) zijn gemeten.
Horizont:
Laag indegrond metkenmerken eneigenschappen dieverschillen vande erboven
en/of eronder liggende lagen; inhetalgemeen ligt eenhorizont minofmeer evenwijdig aanhet maaiveld.
Humus, -gehalte, -klasse:
Kortheidshalve krijgt hetwoord humus vaakdevoorkeur, terwijl organische stof(een
ruimer begrip) wordt bedoeld. Zieook:organische stof en organische stofklasse.
Hydromorfe kenmerken:
(1) Voordepodzolgronden: (a)eenmoerige bovengrond of: (b)eenmoerige tussenlaag en/of: (c)geen ijzerhuidjes opde zandkorrels onmiddellijk onder de B2. (2).
Voor deeerdgronden endevaaggronden: (a)eenCr-horizont binnen 80cmdiepte
beginnend en/of:(b)eenniet-gerijpte ondergrond en/of:(c)eenmoerige bovengrond
en/of:(d)eenmoerige laag binnen 80cmdiepte beginnend; (e)bijzandgrondenmet
een Ahdunner dan50cm: geen ijzerhuidjes opdezandkorrels onder de A-horizont;
(f) bijkleigronden meteenAhdunner dan50cm:roest- ofreductievlekken beginnend
binnen 50 cmdiepte.
Hydromorfe verschijnselen:
Door periodieke verzadiging vande grond met water veroorzaakte verschijnselen.
Inhetprofiel waarneembaar indevorm vanblekings-engleyverschijnselen, roesten 'reductie'vlekken eneen totaal 'gereduceerde' zone. In ijzerhoudende gronden
meestal gley of gleyverschijnselen genoemd.
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Hydropodzol- en -vaaggronden:
Podzolgronden en vaaggronden, ontstaan binnen de invloedssfeer van grondwater,
waarneembaar door hydromorfe verschijnselen.
Kalkarm, -loos, -rijk:
Bij het veldbodemkundig onderzoek wordthet koolzurekalkgehalte van grond geschat
aan demate van opbruisen met verdund zoutzuur (10%HCl).Er zijn drie kalkklassen:
1 kalkloos materiaal; geen opbruising; overeenkomend met minder dan ca. 0,5%
CaC03, analytisch bepaald,d.w.z. degeanalyseerde hoeveelheid C0 2 , omgerekend
in procenten CaC0 3 (op de grond);
2 kalkarm materiaal:hoorbare opbruising; overeenkomend met ca.0,5-12% CaC03;
3 kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising; overeenkomend met meer dan ca. 12%
CaC0 3 .
Kalkverloop:
Het verloop van het kalkgehalte in het bodemprofiel.
Kalkverloop

Fig. 4Schematische voorstelling van dekalkverlopen inverband met hetverloop vanhet
koolzure kalkgehalte
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.
Leem:
(1) Mineraal materiaal dat ten minste 50% leemfractie bevat;
(2) Kortweg gebruikt voor leemfractie.
Leemfractie:
Minerale delen kleiner dan 50 m.Wordt inde praktijk vrijwel uitsluitend gebezigd
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bij lutumarm materiaal. Zie ook: textuurklasse.
Licht(er):
Grond wordt licht(er) genoemd als (naarmate) het gehalte aan sik- en lutumfractie
laag is (afneemt).
Lutum:
Kortweg gebruikt voor lutumfractie.
Lutumfractie:
Minerale delen kleiner dan 2 m. 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 ende koolzure kalk. Deze term is eigenlijk minderjuist,
want de koolzure kalk, hoewel vaak van organische oorsprong, behoort tot het minerale deel van het monster.
Minerale eerdlaag:
(1) Ah-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 Ah-horizont van mineraal materiaal. Voor 'humusrijk', 'matig humusarm'
en 'humeus' zie: organische stofklasse.
Minerale gronden:
Gronden die tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft van de dikte uit mineraal materiaal bestaan.
Moerig materiaal:
Grond met een organische stofgehalte van meer dan 15% (bij 0% lutum) tot 30%
(bij 70% lutum). Zie: organische-stofklasse.
M50 (eigenlijk M50-2000):
Mediaan van de zandfractie. Het getal dat die korrelgrootte 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 die bestaat uit relatief verse,dode plantedelen. Deze horizont kan verkleurd zijn, maar bevat geen of vrijwel geen uitwerpselen van bodemfauna en geen
wortels,en is niet of slechts in lichte mate gefragmenteerd. Verder onderscheid, indien mogelijk, tussen:
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- OLo(original):L-horizont, waarbij deplantedelen nogeenlosse stapeling vertonen
en niet of nauwelijks verkleurd zijn.
- OLv(variative):L-horizont, waarbij deplantendele enigszins gefragmenteerd zijn
en sterk verkleurd.
OF (fermented):fermentatiehorizont
Eenhorizont bestaandeuitmeerofminderafgebroken litter,waarbij echtermacroscopisch herkenbare resten vanplantenweefsels domineren. Fijn verdeelde organische
stof, bestaande uitbodemfauna-excrementen, is vrijwel altijd aanwezig, maar is qua
hoeveelheid ondergeschikt aandemacroscopisch herkenbare resten. Dehorizontis
veelal doorworteld enbevat eventueel schimmels. Verder onderscheid, indien mogelijk, tussen:
- OFq-horizont: EenF-horizont, waarin weinig ofgeen excrementen voorkomen, maar
diegekenmerkt wordt dooreensterk gelaagde,compacte structuur enhetvoorkomen
van grote hoeveelheden schimmels.
- OFa(animal)-horizont: EenF-horizont, waarin deafbraak vooral door bodemfauna
wordt veroorzaakt, blijkend uithetvoorkomen vanveel bodemfauna excrementen
en een losse structuur. Schimmels zijn geheel afwezig of schaars.
- OFaq-horizont: EenF-horizont, intermediair tussen Faen Fq,blijkend uithet
voorkomen vanzowel excrementen alsschimmels. Veelal neemt de hoeveelheid
uitwerpselen metdedieptetoe.
OH (humus) = humushorizont
Eenhorizont diedominant bestaat uitfijn verdeelde organische stof. Macroscopisch
herkenbare plantedelen kunnen aanwezig zijn, maarkomen voor in ondergeschikte
hoeveelheden, ende horizont kanminerale delen bevatten (echter minder dan70
gewichts %). Verder onderscheid, indien mogelijk, tussen:
- OHr(residues)-horizont: H-horizont, waarin macroscopisch herkenbare restenvan
wortels,hout enschors duidelijk voorkomen. Veelaleengele,bruine ofrode kleur.
Relatief losse structuur enniet sterk versmerend.
- OHd(decomposed)-horizont: H-horizont, waarin macroscopisch herkenbare resten
vrijwel of geheel ontbreken. Veelal donker grijsbruin tot zwart gekleurd enmet
een massieve structuur. Deze horizont is,indien vochtig, veelal sterk versmerend.
00 (organic) = organische, niet-terrestrische horizont
Eenhorizont, diebestaat uitorganisch materiaal,geaccumuleerd alsgevolg van een,
door zeer slechte drainage veroorzaakte, geremde afbraak van litter.
Ondergrond:
Horizont(en) onder de bovengrond.
Ontwatering:
Afvoer vanwateruiteenperceel, overendoorde grond eneventueel door greppels
of drains.
Organische stof:
Alhetlevende endode materiaalindegrond datvanorganische herkomst is. Hoofdzakelijk vanplantaardige oorsprongenvariërend vanlevend materiaal (wortels)tot
planteresten in allerlei stadia vanafbraak en omzetting. Hetminof meer volledig
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omgezette produkt is humus.
Organische-stofklasse:
Berust opeen indeling naar de massafracties organische stof en lutum, beide uitgedrukt in procenten van de bij 105 °C gedroogde en over de 2 mm zeef gezeefde
grond. Tabel 1en figuur 5 geven weer hoe gronden naar het organische-stofgehalte
worden ingedeeld.
Tabel1Indeling van lutumarme gronden naar hetorganische-stofgehalte
Organische stof
Naam
Samenvattende naam
(%)
0
- 0,75
0,75 - 1,5
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

8

humusrijk zand

humusrijk

- 15

- 22,5
15
22,5 - 35
35
-100
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venig zand
zandig veen
veen

mineraal

moerig

O 20 40 60 80 100
%lutumfractie(opdemineraledelen)
%clay(onorganic-freesoil)

A
B1
B2
C1

a
D
E
F
G
H
I

veen
zandigveen
kleiigveen
venigzand
venigeklei

moerig materiaal

humusrijk
zeerhumeus
matig humeus
matig humusarm
zeerhumusarm
uiterst humusarm

mineraal materiaal

%alt-+zandfractie+carbonaten
%siltsandandcarbonates

Fig.SIndeling enbenaming naar hetgehalte aan organische stofbijverschillende lutumgehalten
p-horizont:
Door de mens bewerkte horizont, zoals de bouwvoor of Ap (p =ploegen).Diep bewerktegronden leveren meestal eenmenging van verschillende horizonten op,aangeduid bijv. als Ah/B/Cp.
Podzol-B:
B-horizont in minerale gronden, waarvan het ingespoelde deel vrijwel uitsluitend uit
amorfe humus, of uit amorfe humus en sesquioxiden bestaat, of uit sesquioxiden te
zamen met niet-amorfe humus.
Podzolgronden:
Minerale gronden met een duidelijke podzol-B-horizonten een Ahdunner dan 50cm.
Reductie-vlekken:
Door de aanwezigheid van tweewaardig ijzer neutraal grijs gekleurde, in gereduceerde
toestand verkerende vlekken.
Roestvlekken:
Doorde aanwezigheid van bepaalde ijzerverbindingen bruin tot rood gekleurde vlekken.
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Textuur:
Korrelgroottesamenstelling van de grondsoorten; zie ook: textuurklasse.
Textuurklasse:
Berust op een indeling van grondsoorten naar hun korrelgroottesamenstelling inmassaprocenten van de minerale delen.Niet eolische en eolische afzettingen (zowel zand
als zwaarder materiaal) worden naarhet lutum- of leemgehalte ingedeeld, en de zandfractie naar de M50 als in de tabellen 2, 3 en 4.
Tabel2Indeling niet-eolische afzettingen* naar het lutumgehalte
Lutum(%)
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

* Zowel zand als zwaarder materiaal

Tabel3 Indeling eolischeafzettingen*naar het leemgehalte
Leem (%)
0

- 10

10 - 17,5
17,5 -32,5
32,5 -50
50
85

-85
-100

Naam
leemarm zand

zand31

zwak lernig zand
lemig zand
sterk lemig zand
zeer sterk lemig zand
zandige leem
siltige leem

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

leem

Tabel4Indeling van dezandfractie naardeMSO
M50|im
Naam
Samenvattende naam
50 - 105
uiterst fijn zand
fijn zand
105 • 150
zeer fijn zand
150 - 210
matigfijn zand
210 - 420
420 -2000

matig grof zand
zeergrofzand

grof zand

Totaal 'gereduceerde' zone:
Zie: Cr-horizont.
Vaaggronden:
Minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-horizont, zonder briklaag en zonder
minerale eerdlaag.
Veengronden:
Gronden dietussen 0 en 80cm -mv. voor meerdan de helft vande dikteuit moerig
materiaal bestaan.
Vergraven gronden:
Gronden waarin een vergraven laag voorkomt, die tussen 0 en 40cm 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 minderdan 8% lutumfractie en minder dan 50% leemfractie
bevat.
Zanddek:
Minerale bovengrond die minderdan 8% lutum-en minder dan 50%leemfractie bevat
(ook na eventueel ploegen tot 20 cm) en die binnen 40 cm diepte ligt op moerig
materiaal, op een podzolgrond of op een kleilaag die dikker is dan 40 cm.
Zandfractie:
Minerale delen met een korrelgrootte van 50 tot 2000 \xm.Zie ook: textuurklasse.
Zandgronden:
Minerale gronden (zondermoerige bovengrond of moerigetussenlaag) waarvan het
minerale deel tussen 0en 80cmdiepte voormeer dan de helft van de dikte uit zand
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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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