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WOORD VOORAF

In opdracht van de landinrichtingsdienst te Utrecht heeft het DLO-Staring Centrum
de bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Schoonebeek in kaart gebracht.
Het bodemgeografisch onderzoek hiervoor werd in 1991 en 1992 uitgevoerd door
H. MalJcen. De organisatorische leiding van het project had het hoofd van de
afdeling; Veldbodemkunde, drs.J.A.M, ten Cate.
De dank van het DLO-Staring Centrum gaat uit naar de vele grondeigenaren en
-gebruikers die toestemming verleenden om hun grond te betreden en er onderzoek
te verrichten.

SAMENVATTING

Om gegevens te verzamelen over de bodemgesteldheid heeft het DLO-Staring
Centrum in 1991 en 1992 een bodemgeografisch onderzoek uitgevoerd in het
herinrichtingsgebied Schoonebeek. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in dit
rapport met kaarten.
Het geDiedligt in de provincie Drenthe ten zuidoosten van Emmen. De gekarteerde
oppervlakte bedraagt 7289 ha.
De afzettingen die in dit gebied aan of nabij de oppervlakte voorkomen, ontstonden
in het Pleistoceen en Holoceen. In het Holoceen zijn afzettingen uit het
Weichselien (dekzand en fluvioperiglaciale afzettingen) grotendeels met veen
bedekt. In het westen van het gebied en langs het Schoonebekerdiep heeft zich
broekveen gevormd. Ten noorden van de lijn Schoonebeek-Nieuw Schoonebeek
zijn dikke pakketten veenmosveen ontstaan, die grotendeels zijn afgegraven en in
cultuur gebracht.
Nadat bovengenoemd materiaal afgezet was, kwamen verschillende bodemvormerde processen op gang. Er werd organisch materiaal gevormd, maar ook
weer afgebroken en omgezet (humusvorming), en er vond en vindt uitspoeling en
inspoeling plaats (podzolering). Bij bodemvorming in zand en veen spelen
ontwatering, uitspoeling en verwering een grote rol. Doorjarenlange bemesting met
potstalmest zijn zgn. cultuurdekken ontstaan (laarpodzolgronden). Naarmate de
bevolking toenam, werd steeds meer woeste grond ontgonnen en zijn o.a. jonge
ontginningen (veldpodzolgronden) ontstaan.
Tijdens het bodemgeografisch onderzoek zijn verspreid over het onderzoeksgebied
boringen verricht tot maximaal 150 cm beneden maaiveld en zijn de onderzoeksgegevens gebruikt die verzameld zijn ten behoeve van de Bodemkaart van
Nederland, schaal 1 : 50 000. Aan de hand van deze onderzoeksresultaten zijn een
bodemkaart, een grondwatertrappenkaart en een veendiktekaart samengesteld
(kaarten 1, 2 en 3). De digitale informatie van deze gegevens is in deelbestanden
op magneetband overgedragen aan de afdeling Ontwikkeling en Evaluatie van de
Landiniïchtingsdienst te Utrecht.
Op de bodemkaart, schaal 1 : 50 000 (kaart 1), zijn onderscheiden: legendaeenheden, toevoegingen, grondwatertrappen en overige onderscheidingen. De
kaartvlakken bestaan voor ten minste 70% van hun oppervlakte uit de door
codering en kleur aangegeven legenda-eenheid. De toevoegingen hebben betrekking
op kennerken die niet als indelingscriterium zijn gebruikt, maar wel van belang
zijn voor de beschrijving van de bodem. De grondwatertrappen geven de diepte en
fluctuatie van het grondwater weer. De grondwatertrappen staan ook op een aparte
kaart weergegeven, de grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 50 000 (kaart 2). De
overige onderscheidingen op de kaarten omvatten de niet bij het onderzoek

betrokken terreingedeelten, zoals bebouwing, zandafgraving en kleine hoogten in
het terrein.
De gronden zijn ingedeeld in veengronden, moerige gronden en zandgronden.
Binnen deze 3 grondsoorten zijn de gronden verder onderverdeeld in 17 legendaeenheden.
Veengronden (3910,9 ha = 53,7%) bestaan binnen 80 cm - mv. voor meer dan de
helft van die dikte uit moerig materiaal. Naar de mate van veraarding van de
bovengrond zijn eerdveengronden (1841,5 ha = 25,3%) en rauwveengronden
(2069,4 ha = 28,4%) onderscheiden. Veengronden met een veenpakket van minder
dan 120 cm dikte zijn naar de aard van de minerale ondergrond ingedeeld in
gronden met en zonder een humuspodzol. Bij veengronden, waar de minerale
ondergrond dieper dan 120 cm - mv. begint, is de veensoort benoemd. Het veen
bestaat voornamelijk uit veenmosveen, zeggeveen en broekveen.
Moerige gronden (1823,4 ha = 25,1%) zijn minerale gronden met een minder dan
40 cm dikke, moerige bovengrond of een moerige tussenlaag die bedekt is door
zand. Ze zijn onderverdeeld naar de aard van de bovengrond en naar de aard van
de minerale zandondergrond in moerige podzolgronden (804,6 ha = 11,1%) en
moerige eerdgronden (1018,8 ha =14%).
Zandgronden (1340,2 ha = 18,6%) zijn minerale gronden (zonder moerige
bovengrond of moerige tussenlaag) waarvan het materiaal binnen 80 cm - mv. voor
meer dan de helft van die dikte uit zand bestaat. Binnen de zandgronden zijn naar
de aard van de bodemvorming humuspodzolgronden (875,6 ha = 12,0%) en
eerdgronden (464,6 ha = 6,6%) onderscheiden.
Humuspodzolgronden zijn naar de dikte van de bovengrond onderverdeeld in
veldpodzolgronden (808,2 ha = 11,1%) en laarpodzolgronden (67,4 ha =0,9%).
Eerdgronden hebben een donkere, humushoudende bovengrond die minstens 15 cm
dik (minerale eerdlaag) is. Alle zandgronden zonder duidelijk podzol-B en met een
minerale eerdlaag worden eerdgronden genoemd. Er komen eerdgronden voor met
en zonder roest. In dit gebied komen alleen eerdgronden voor met een roestige
ondergrond, de zgn. beekeerdgronden (464,6 ha = 6,6%).
Er zijn 3 toevoegingen onderscheiden, waarvan 1 voor de bovengrond, 1 voor de
ondergrond en 1 voor vergravingen. De toevoegingen worden gebruikt om een
bepaald profielkenmerk aan te geven dat over een gedeelte of over het gehele
oppervlak van één of meer legenda-eenheden voorkomt. Ze zijn met een arcering
op de bodemkaart aangegeven.
De overige onderscheidingen omvatten aaneengesloten bebouwing, zandafgravingen
en kleine hoogten in het terrein. Deze zijn niet in het onderzoek betrokken.
Op de bodemkaart, schaal 1 :50 000, zijn ook de 6 voorkomende grondwatertrappen aangegeven; dit aspect is op de grondwatertrappenkaart (kaart 2), schaal
10

1 :50 000, apart in kleur weergegeven. In het aanhangsel staan de oppervlakten
van de eenheden van de bodem- en grondwatertrappenkaart weergegeven. De
grondv/atertrappen Vb en VII komen over slechts geringe oppervlakten voor, resp.
254,2 lia = 3,5% en 265,5 ha = 3,6%, terwijl grondwatertrap III de grootste
oppervlakte beslaat nl. 2689,4 ha = 36,9%. De grondwatertrappen II, IV en VI
komen verspreid over het gehele gebied voor (resp. 901,1 ha = 12,4%, 1118,4 ha =
15,3% en 1845,8 ha =25,3%).
De veendiktekaart, schaal 1 :50 000 (kaart 3), geeft aan dat het veen over grote
oppervlakten voorkomt met de grootste veendikten in het midden en oosten van het
gebied.
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1 INLEIDING

1.1 Do;l en opzet van het bodemgeografisch onderzoek
Het doel van het bodemgeografisch onderzoek in het herinrichtingsgebied Schoonebeek (provincie Drenthe) was:
- de bodemgesteldheid opnieuw in kaart te brengen, schaal 1 :50 000;
- de dikte van het aanwezige veen in kaart te brengen.
Onder bodemgesteldheid verstaan we:
- de opbouw van de bodem tot 1,20 m -mv.;
- de aard, samenstelling en eigenschappen van de bodemhorizonten;
- het grondwaterstandsverloop.
Verschillen en overeenkomsten in de bodemgesteldheid gaan vaak samen met
visueel waarneembare verschillen en overeenkomsten in het landschap, omdat beide
onder invloed van dezelfde omstandigheden zijn ontstaan. Daardoor is het mogelijk
de verbreiding van de verschillen en overeenkomsten in vlakken op een kaart vast
te leggen.
Bij ons onderzoek hebben we gebruik gemaakt van reeds eerder verzamelde
gegevens. De geologische gegevens zijn voornamelijk ontleend aan de toelichtingen
bij de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, de bladen 13, 18 en 23
(1980), en 22 West en 22 Oost (1989), en aan de toelichting bij de Geologische
overzichtskaarten van Nederland van de Rijks Geologische Dienst (Zagwijn en Van
Staalduinen, 1975).
Bodemkundige gegevens zijn gebruikt van de Bodemkaart van Nederland, schaal
1 :50 000, de bladen 13, 18 en 23 (1980), en 22 West en 22 Oost (1989). De
bodem- en Gt-lijnen op deze kaarten zijn digitaal overgebracht op veldkaarten,
schaal 1 : 25 000. Deze lijnen zijn tijdens het bodemgeografisch onderzoek
aangevjld of aangepast en vervolgens teruggebracht naar schaal 1 :50 000.
Bij hei: veldbodemkundig onderzoek hebben we gegevens verzameld over de
bodemgesteldheid door aan bodemprofielmonsters de profielopbouw van de gronden tot 1,20 m - mv. vast te stellen. Voor het vaststellen van de veendikte en voor
de profielgegevens zijn boringen verricht tot 1,50 m - mv. Tijdens het
veldbodemkundig onderzoek hebben we, op de plaatsen waar boringen verricht
zijn, het grondwaterstandsverloop geschat en van iedere horizont de dikte, de aard
van het materiaal, het organische-stofgehalte en de textuur gemeten of geschat. De
puntsgewijs verzamelde gegevens en de veld- en landschapskenmerken, alsmede de
topografie, stelden ons in staat in het veld de gegevens van de bovengenoemde
Bodemkaart van Nederland, schaal 1 :50 000, aan te vullen of te corrigeren.
Tijdens het onderzoek is op of rond de 14e en 28e van iedere maand de grondwaterstand gemeten in TNO-stambuizen met bekende GHG en GLG, en DLO13

Staring Centrum-buizen (SC-buizen). Via een regressiemodel is voor de SC-buizen
de GHG en GLG afgeleid.
Methode, resultaten en conclusies van ons onderzoek zijn beschreven of
weergegeven in het rapport en op kaarten. Rapport en kaarten vormen een geheel
en vullen elkaar aan. Het is daarom van belang rapport en kaarten gezamenlijk te
raadplegen.

1.2 Overzicht van rapport en kaarten
In hoofdstuk 2 van het rapport geven we informatie over de ligging van het
onderzochte gebied (2.1) en een beeld van de ontstaansgeschiedenis van
Schoonebeek naar de aspecten geogenese (2.2) en bodemvorming (2.3).
In hoofdstuk 3 beschrijven we summier de methode van het bodemgeografisch
onderzoek. In hoofdstuk 4 vatten we de resultaten van het onderzoek naar de
bodemgesteldheid samen in de vorm van profielschetsen per kaarteenheid en
lichten we deze resultaten toe in een beschrijving van de bodemgesteldheid. In
hoofdstuk 5 bespreken we de verbreiding en dikte van het veen. In het aanhangsel
staan de oppervlakten van de eenheden van de bodem- en grondwatertrappenkaart
weergegeven.
Bij het rapport behoren vier kaarten, drie op schaal 1 : 50 000 (kaarten 1, 2 en 3)
en één op schaal 1 :25 000 (kaart 4):
1 de bodemkaart, waarop de bodemgesteldheid tot 1,20 m - mv. is weergegeven;
2 de grondwatertrappenkaart, waarop het aspect grondwaterstandsverloop van de
bodemkaart apart is weergegeven;
3 de veendiktekaart, waarop de dikte van het veen tot 1,50 m - mv. is
weergegeven;
4 de boorpuntenkaart, waarop de ligging van alle boringen en de nummering van
de beschreven bodemprofielmonsters zijn weergegeven.
In de bijlage (Brouwer, Ten Cate en Scholten, 1992) wordt uitvoerig ingegaan op
het bodemgeografisch onderzoek in landinrichtingsdgebieden, met name op
bodemvorming, methoden en begrippen.
Binnen vrijwel ieder kaartvlak komen delen voor, waarvan de profielopbouw en/of
grondwatertrap afwijkt van de omschrijving die we in de legenda voor dit kaartvlak
geven. Zulke delen zijn de zogenaamde onzuiverheden. We kunnen ze door hun
geringe afmetingen bij de gebruikte kaartschaal niet afzonderlijk weergeven of we
merken ze door het beperkte aantal boringen niet op. We hebben er naar gestreefd
kaartvlakken af te grenzen met een gemiddelde zuiverheid (Marsman en
De Gruijter, 1982) van ten minste 70%.
Kaartschaal en boringsdichtheid bepalen de hoeveelheid informatie op een kaart.
Meer of gedetailleerdere informatie wordt niet verkregen door de kaart te
14

vergroten, zoals ten onrechte nogal eens wordt gedacht, maar alleen door een
gedetailleerder onderzoek. Bij vergroting neemt de waarnemingsdichtheid per
vierkante centimeter kaartvlak af, en daarmee vermindert de nauwkeurigheid van
de vergrote kaart sterk (Steur en Westerveld, 1965).
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2 FYS LOGRAFIE

2.1 Ligging en oppervlakte
Het herinrichtingsgebied Schoonebeek (fig. 1) ligt in de provincie Drenthe en
omvat gedeelten van de gemeenten Coevorden, Emmen, Dalen en Schoonebeek.
De belangrijkste woonkernen zijn Schoonebeek en Nieuw Schoonebeek.
De totale gekarteerde oppervlakte bedraagt ca. 7289 ha.
De topografie van Schoonebeek staat afgebeeld op de bladen 22 E, 22F en 23A
van de Topografische kaart van Nederland, schaal 1 :25 000.

2.2 Geogenese
In het herinrichtingsgebied Schoonebeek komen aan of nabij het oppervlak
afzettingen van pleistocene en holocene ouderdom voor (tabel 1). De aan de
oppervlakte liggende pleistocene afzettingen bestaan hoofdzakelijk uit eolische of
fluvioperiglaciale zanden. In het Holoceen vormde zich veen op het grootste deel
van hel:toenmalige pleistocene oppervlak.

2.2.1 Afzettingen uit het Pleistoceen
De pleistocene afzettingen die in dit gebied aan of nabij de oppervlakte voorkomen
zijn hoofdzakelijk gevormd tijdens de laatste twee ijstijden, het Saalien en het
Weichselien (tabel 1). Tijdens het Saalien raakte de gehele noordelijke helft van
Nederland met ijs bedekt. Hierbij werd keileem afgezet. Tijdens het Weichselien
bleef ons land vrij van een ijsbedekking, maar de wind en het water (vnl.
sneeuwsmeltwater) verplaatsten veel zand.

2.2.1.1 Afzettingen uit het Saalien
Tijdens het Saalien waren de drie noordelijke provincies geheel met ijs bedekt.
Onder dit ijs werd grondmorene afgezet, bestaande uit door het ijs vermalen
materiaal, gemengd met grind en stenen, de zgn. keileem. Het leemgehalte van de
keileem, die tot de Formatie van Drente behoort, bedraagt over het algemeen 25 à
50%, waarvan veelal 10-25% lutum. Het materiaal is grotendeels kalkloos en het
heeft een matige tot slechte doorlatendheid. In dit gebied is de keileem slechts op
enkele plaatsen binnen 150 cm - mv. aangetroffen.
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Tabel 1 Stratigrafisch overzicht van de beschreven afzettingen

Afzettingen en veenlagen

Tijdsindeling
C-14jaren
1 200
1 500-

z

2 000-

(veen buiten de
mariene invloedssfeer)

LU
LU

3 000-

ü
O

(beekafzettingen
en veen)

Subboreaal

O

Atlanticum

8 000-

Boreaal

9 000-

Praeboreaal

10 000-

Late Dryas
Stadiaal

rx
CSL

1

Laat

z

60 000-

Formatie van
Singraven

_l

5 000-

13000-

Formatie van
Griendtsveen

Subatlanticum

ra
ra

LU
LU
O

o

Jong dekzand II

Allerad
Interstadiaal

c

Vroege Dryas
Stadiaal

c

Bolling
Interstadiaal

E
o
u_

ra
>
ra

bodemvorming (laagvan Usselo), lokale veenvorming
Jong dekzand 1
zwakke bodemvorming (Bollinglaag)

O

Midden

H
CO
LU
_J
CL

Vroeg

Oud dekzand
fluvioperiglaciale afzettingen

Eemien

verwering keileem, mariene afzettingen

Saalien*

Formatievan Drente (keileem)

Holsteinien

Formatievan Eindhoven (zand)

Elsterien'

FormatievanPeelo
(fijnezanden en potklei)

"Cromerien" complex

Formatievan Urk (grove enfijne zanden)

-o

' koude periode (Glaciaal)

2.2.1.2 Afzettingen uit het Weichselien
Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien, bleef ons land buiten de ijsbedekking,
maar het klimaat stond sterk onder invloed van de nabij gelegen ijskap. Dit
periglaciale klimaat was gedurende een deel van het Midden-Weichselien vaak erg
koud, maar betrekkelijk vochtig. Door verspoeling en erosie langs hellingen, en
door lokale stroompjes werden fijne, plaatselijk ook wel grove zanden vermengd
met grindjes afgezet, de fluvioperiglaciale zanden. Plaatselijk komen hier dunne
leemlaagjes in voor. Tevens trad verspoeling en uitwaaiing van de door verwering
aangetaste bovenste keileemlaag op. Er bleef minder lemig, grofzandiger materiaal
met veel grind en stenen achter, het zgn. keizand.
In het laatste deel van het Midden-Weichselien traden verspoeling en erosie minder
op de voorgrond. Het klimaat was koud en droog. Met westelijke winden werd veel
zand verplaatst dat min of meer als een dek over de oudere afzettingen werd
18

neergeegd. Dit zogenaamde Oud dekzand behoort met andere afzettingen uit het
Weichselien tot de Formatie van Twente. Ook tijdens het Laat-Weichselien werden
dekzanden afgezet. Het klimaat was in het algemeen iets milder, waarbij twee iets
warmere en vochtiger perioden afwisselden met twee koudere perioden, het Vroege
en het Late Dryas Stadiaal. De dekzanden uit de beide koude perioden worden
respectievelijk Jong dekzand I en Jong dekzand II genoemd.
Voor de afzetting van het Jong dekzand II heeft in het Jong dekzand I of, indien
afwezig, in het Oud dekzand een zwakke bodemvorming plaatsgevonden. Een
bleke horizont met veel houtskool (zgn. Laag van Usselo) vormt in dit geval de
grens met het bovenliggende Jong dekzand II. Het Oud dekzand bestaat uit zwak
tot steik lemig, zeer fijn zand dat veelal gelaagd is afgezet. De jonge dekzanden
onderscheiden zich van het Oud dekzand door een meestal wat lager leemgehalte
en een wat grovere samenstelling. In dit gebied liggen waarschijnlijk overwegend
Jong dekzand I en II aan of nabij het oppervlak. Het Jong dekzand I ligt o.a. ten
westen van Schoonebeek aan de oppervlakte en het Jong dekzand II rond Katshaar.
De hiervoor beschreven fluvioperiglaciale zanden komen langs het
Schoonebekerdiep aan of nabij de oppervlakte voor.

2.2.2 Afzettingen uit het Holoceen
Door afsnoering van erosiedalen in het Vroeg Holoceen (Praeboreaal en Boreaal)
ontstonden in de beekdalen afgesloten laagten. Hierin ontwikkelde zich een
grijsbruine meerbodem (gyttja), bestaande uit o.a. organisch slib. Bij verdere
verlanding ontstond hierop rietveen ofrietzeggeveen.Langs de waterlopen ontstond
een broekbos met veel elzen, riet, zeggen enz. Uit deze vegetatie ontstond het
zogenaamde broekveen. De meerbodem, het broekveen en de langs het
Schoonebekerdiep voorkomende beekleem behoren tot de Formatie van Singraven.
Ook in afgesloten laagten in het dekzandgebied ontstond veengroei. In het begin
ontwikkelde zich mesotroof veen: o.a. rietzeggeveen of zeggeveen, het zogenaamde
moerasbosveen. Tijdens het Atlanticum (warmer en vochtiger dan het Praeboreaal
en Boreaal) groeide het veenpakket snel en werd het zo dik dat de planten het
contact met het grondwater verloren. De vegetatie werd afhankelijk van het
voedselarme regenwater. Dit leidde tot het oligotrofe veenmosveen. Het moerasbosveen en het veenmosveen vormen samen het zogenaamde hoogveen (Formatie
van Griendtsveen). Het veen groeide zowel in verticale als in horizontale richting
en breidde zich over grote gedeelten van het gebied uit. De veengroei ging door tot
het in cultuur werd gebracht (bovenveencultuur) of werd afgegraven.

2.3 Bodemvorming
De volgende bodemvormende processen hebben de bodems in het gebied
Schoonebeek doen ontstaan:
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- humusvorming;
- verwering van het veen;
- podzolering;
- het ontstaan van hydromorfe verschijnselen;
- homogenisatie;
- antropogene bodemvorming;
- het ontstaan van een A-horizont.
Deze bodemvormende processen staan beschreven in de bijlage (Brouwer, Ten
Cate en Scholten, 1992,hoofdstuk 1).
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3 BOEEMGEOGRAFISCH ONDERZOEK EN DIGITALE VERWERKING/
MATJIPULATIE VAN BODEMKUNDIGE GEGEVENS

3.1 Bodemgeografisch onderzoek
Het bodemgeografisch onderzoek van het herinrichtingsgebied Schoonebeek is
uitgevoerd in de periode april 1991tot april 1992.
Onder bodemgeografisch onderzoek verstaan we:
- een veldbodemkundig onderzoek naar de variabelen die te zamen de bodemgesteldheid bepalen:
- profielopbouw (als resultaat van de geogenese en pedogenese);
- dikte van de horizonten;
- textuur van de horizonten (lutum- en leemgehalte, en zandgrofheid);
- aard van de veensoort;
- organische-stofgehalte van de bovengrond of laag van 0-30 cm -mv.;
- grondwaterstandsverloop;
- het determineren van de grond volgens De Bakker en Schelling (1989);
- het ruimtelijk weergeven van de verbreiding van deze variabelen in
bodemkundige eenheden op een kaart en de omschrijving ervan in de
bijbehorende legenda.
Tijdens het bodemgeografisch (veldbodemkundig) onderzoek hebben we met een
grondboor monsters van het bodemprofiel genomen. De diepte van de boringen
varieerde van 0,50 tot 1,50 m - mv. De boorpunten werden select gekozen. In het
veld werd elk bodemprofielmonster veldbodemkundig onderzocht, dus van elk
monster werden de hiervoor genoemde variabelen geschat of gemeten en werd de
profielopbouw gekarakteriseerd. Van ca. 1boring per 8,5 ha tot 1,50 m - mv., zijn
de resultaten geregistreerd met een veldcomputer (Husky Hunter) en de plaatsen
van deze bodemprofielmonsters zijn vastgelegd op 5 veldkaarten, schaal
1 :25 000. De schattingen van de textuur en het humusgehalte hebben we getoetst
aan bestaande gegevens. De gegevens van de geregistreerde bodemprofielmonsters,
de zogenaamde boorstaten, zijn opgeslagen in een computerbestand, dat alleen aan
de opdrachtgever is verstrekt. Plaats en nummer (veldkaartnummer gevolgd door
volgnummer) van deze bodemprofielmonsters zijn weergegeven op een
boorpuntenkaart (kaart 4).
Bodemkundige gegevens zijn gebruikt van de Bodemkaart van Nederland, schaal
1 :50 000, de bladen 13, 18 en 23 (1980), en 22 West en 22 Oost (1989). De
bodem- en Gt-lijnen op deze kaarten zijn digitaal overgebracht op veldkaarten,
schaal 1 : 25 000. Deze lijnen zijn tijdens het bodemgeografisch (veldbodemkundig) onderzoek aangevuld of aangepast. We gingen hierbij niet alleen uit van
profielkenmerken, maar ook van veldkenmerken en van land-schappelijke en topografische kenmerken, zoals maaiveldsligging, reliëf, slootwaterstanden, soort
vegetatie en de kwaliteit ervan, en bodemgebruik. Vervolgens zijn de veldkaarten
teruggeoracht naar schaal 1 :50000.
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Om het grondwaterstandsverloop vast te stellen hebben we in het veld geschat
welke grondwatertrap aan een grond moest worden toegekend. Uit de profielopbouw en vooral uit de kenmerken die met de waterhuishouding samenhangen
(roest- en reductievlekken en blekingsverschijnselen), leidden we de gemiddeld
hoogste wintergrondwaterstand en de gemiddeld laagste zomergrondwaterstand
(GHG en GLG) af en daaruit de grondwatertrap. Kennis over het verband tussen
profiel- en veldkenmerken en het grondwaterstandsverloop is verkregen door elders
het bodemprofiel te bestuderen op plaatsen waar gedurende een lange reeks van
jaren de grondwaterstanden zijn gemeten, namelijk bij stambuizen van het Instituut
voor Grondwater en Geo-energie-TNO. Hoe we de schattingen hebben getoetst,
staat beschreven in paragraaf 3.2.
De conclusies van het onderzoek naar de bodemgesteldheid werden samengevat op
een bodemkaart, schaal 1 : 50 000 (kaart 1). Omdat het niet mogelijk is een kaart
te maken die de verbreiding van zowel de bodemeenheden als de grondwatertrappen in kleuren weergeeft, zijn op de bodemkaart alleen de bodemeenheden van
kleuren voorzien. Om de verbreiding van de grondwatertrappen weer te geven is
een afzonderlijke kaart vervaardigd, de grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 50 000
(kaart 2); deze kaart bevat dezelfde informatie, maar is alleen naar grondwatertrappen ingekleurd.

3.2 Toetsing aan meetresultaten
Onze schattingen van textuur en humusgehalte hebben we getoetst aan bestaande
gegevens die staan weergegeven in de toelichtingen bij de Bodemkaart van
Nederland, schaal 1 : 50 000, de bladen 13, 18,23 (1980), en 22 West en 22 Oost
(1989). Om onze schattingen van grondwaterstanden te kunnen toetsen aan
meetresultaten hebben we resultaten van grondwaterstandsmetingen gebruikt.

3.2.1 Grondwaterstandsmetingen
Om een referentie te verkrijgen voor de schattingen van de gemiddeld hoogste
(GHG) en gemiddeld laagste (GLG) grondwaterstand, hebben we resultaten
gebruikt van het Instituut voor Grondwater en Geo-energie-TNO (IGG-TNO), en
eigen metingen.
Als meetpunten dienden in de eerste plaats de stambuizen met meerjarige gegevens
van het IGG-TNO. Deze gegevens hadden betrekking op 4 stambuizen, waarin de
grondwaterstand op of omstreeks de 28e van iedere maand wordt gemeten. In april
1991 zijn door het DLO-Staring Centrum 26 peilbuizen (SC-buizen) geplaatst. De
ligging van deze buizen is op basis van landschappelijke en bodemkundige
kenmerken gekozen. Vanaf april 1991 is in deze buizen omstreeks de 14e en 28e
van iedere maand de grondwaterstand gemeten. Figuur 2 geeft de ligging van de 4
stambuizen en de 26 SC-peilbuizen weer. De resultaten van de
grondwaterstandsmetingen (in cm - mv.) in deze buizen staan vermeld in tabel 2.
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Tabel 2 Gemeten grondwaterstanden (cm - mv.)
Buis-

nr.
i

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
22FI2
23AI4
23AI5
23A16
Buis-

nr*
i

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Data1991
29/4

70
80
85
130
70
150

14/5

80
75
100
145
80
145

28/5

80
75
105
150
95
160

14/6

80
70
90
150
85
150

>220 >220 >220 >220

105
120
60
95
90
70
170
150
60
80
100
95
65
85
120
130
70
120
100
92
147
128
95

100
120
70
110
95
85
180
155
80
95
105
110
80
85
145
145
80
130
105
95
155
130
100

110
135
75
120
105
100
190
165
90
100
120
120
85
90
160
155
90
140
120
96
149
127
112

110
130
65
125
95
85
190
160
80
85
115
110
70
85
165
155
85
140
110
100
160
130
120

28/6

15/7

29/7

55
55
20
105
35
95

>220 >220 >220

125
150
70

125
155
70

>200 >200

135
100

140
105

>200 >200

190

190

13/9

125
105
120
165
135
180

30/9

115
105
100
160
110
170

>220 >220

135
160
70

125
155
65

>200 >200

140
115

140
95

>200 >200

190
130
125
130
140
110
110

185
105
110
120
115
90
90

>200 >200

190
115
180
165
120
160
145
160

180
105
170
145
98
162
136
165

Data1992

15/10 28/10 14/11 29/11 13/12 30/12 14/1

115
100
95
165
115
175

28/8

30 70 90 110 115
35
55
70 70 90
30
95 105 110 115
100 140 155 160 160
40 80 110 115 125
110 140 150 170 175
200 >220 >220 >220 >220
60 105 120 130 135
70 125 140 150 155
60 70 70
40 60
90 105 125 140 >200
40 95 110 125 135
25 85 105 110 115
160 180 190 >200 >200
60 140 150 170 180
30
85 110 115 125
35 100 110 115 120
65
95 105 110 120
50 115 120 125 130
20 80 95 105 110
25
85 100 100 110
140 170 185 195 >200
100 145 170 175 180
25 85 95 100 105
115 135 150 160 170
40 105 120 135 150
43 100 103 120 114
90 150 152 160 165
68 120 130 140 142
43 105 133 150 165

Data1991

110
100
90
160
105
170

14/8

80
90
50
125
90
35
190
100

75 80
80 85
80 95
120 135
100 90
110 120
205 >220
95 105
110 120
60 80
125 135
110 125
75 95
165 175
110 140

65
70
80
105
55
80
180
80
85
65
90
100
70
145
90

50
35
70
90
45
65
175
75
75
65
60
90
55
120
75

28/1

75
60
95
115
75
110
205
95
105
70
80
115
80
145
100

14/2

60
55
85
110
65
80
210
80
95
65
75
110
75
55
90

28/2

75
50
95
125
80
85
210
85
105
65
85
115
90
155
105

16/3

30
15
15
60
30
65
135
55
60
20
45
40
30
95
55

28/3

45
25
45
90
45
60
165
60
65
45
50
70
50
105
70

Buis-

nr.
16
17
18
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
22FI2
23AI4
23A15
23A16

Data1992

Data1991

15/10 28/10 14/11 29/11 13/12 30/12 14/1

100
105
130
100
105
130
120
90
95

100
105
135
100
105
135
125
90
95

>200 >200

170
95
180
135
100
155
140
105

175
105
180
135
103
162
141
111

30
65
60
30
65
60
60
30
35
140
110
20
150
60
70
100
115
90

70
110
85
70
110
85
100
60
75
165
125
60
140
80
82
127
123
68

90
120
100
90
120
100
110
80
90
175
140
780
140
90

65
105
70
65
105
70
85
55
70
155
100
60
105
65
70
108
111
58

45
95
60
45
95
60
75
40
60
140
85
45
80
55

28/1

80
120
95
80
120
95
105
75
85
170
125
75
105
85
90
157
125
100

14/2

70
85
80
70
85
80
90
65
70
165
110
60
100
70

28/2

85
115
95
85
115
95
105
80
90
175
125
80
115
70
85
120
104
72

16/3

28/3

20
45
40
20
45
40
35
20
30
110
60
15
60
45
65
90
90
50

50
85
60
50
85
60
65
35
60
145
80
50
70
50
70
120
104
72

3.2.2 Berekening van GHG en GLG van IGG-TNO-stambuizen met meerjarige
gegevens
De HG3 en LG3 zijn het rekenkundig gemiddelde van respectievelijk de gemeten
hoogste drie wintergrondwaterstanden (oktober t/m maart) en de gemeten laagste
drie zomergrondwaterstanden (april t/m september) in een hydrologisch jaar. De
GHG en GLG worden berekend uit respectievelijk de HG3- en LG3-waarden van
een reeks van hydrologische jaren (rekenkundig gemiddelde). Hierbij gelden de
volgende voorwaarden:
- gedurende de periode waarover de berekening wordt uitgevoerd, mogen geen
veranderingen in het grondwaterregime zijn opgetreden (een ingreep in de
ontwatering) en de buis mag niet verplaatst zijn;
- de grondwaterstand moet met een frequentie van 2 keer per maand over een
periode van minimaal 6-8 jaren zijn gemeten; langdurige onderbrekingen in de
waarnemingen mogen niet voorkomen;
- de plaats van de buis, waarin de metingen zijn verricht, moet representatief zijn
voor de omgeving.
De vier stambuizen zijn gedurende 14 tot 19 jaar slechts 12 keer per jaar (1 maal
per maand) opgenomen. Aangenomen is dat de berekende GHG en GLG van deze
buizen door de lange reeks van jaren, ondanks de geringe opnamen per jaar,
redelijk betrouwbaar zijn.
De resultaten van de berekening van de GHG en GLG van de 4 gebruikte IGGTNO-stambuizen staan weergegeven in tabel 3.

25

Tabel 3 De berekende GHG en GLG van 4 IGG-TNOstambuizen met meerjarige gegevens
(periode1973-1991)
Stambuisnr.

GHG
(cm - mv.)

GLG
(cm - mv.)

Gt

Aantal
gemeten
jaren

22F12
23A14
23A15
23A16

75
90
94
51

124
153
143
130

VI
VII

18
14
14
19

vin
VI

3.2.3 Berekening van GHG en GLG van SC-peilbuizen met éénjarige gegevens
Het is mogelijk om een GHG en GLG bij benadering vast te stellen voor peilbuizen met slecht een éénjarige meetreeks of korter. Er wordt van uitgegaan dat
tussen het grondwaterstandsverloop op verschillende punten in een gebied een
samenhang kan zijn. Hierdoor kan het IGG-TNO-meetpuntennet met meerjarige
gegevens verdicht worden door peilbuizen met korte meetreeksen te plaatsen. In
het herinrichtingsgebied Schoonebeek zijn dit 26 peilbuizen (zie tabel 2). Met
spreidingsdiagrammen zijn de korte meetreeksen gekoppeld aan de meerjarige
meetgegevens van de 4 IGG-TNO-stambuizen. Hiervoor worden de grondwaterstanden van de korte meetreeks uitgezet tegen de standen in een IGG-TNOstambuis die op dezelfde data zijn opgenomen. Er ontstaat een puntenwolk
(spreidingsdiagram), waaruit met lineaire regressie een regressielijn kan worden
berekend. De sterkte van het lineair verband wordt weergegeven door de verklaarde
variantie. Het percentage verklaarde variantie is maatgevend voor de
betrouwbaarheid. Uit de berekende GHG en GLG van de stambuis (tabel 3) kan
met een bepaalde nauwkeurigheid via de regressielijn de GHG en GLG van de
peilbuis met korte meetreeks worden voorspeld (tabel 4).
De berekening is uitgevoerd met het computerprogramma GENSTAT
(GENSTAT 5 Committee, 1987).
De uitkomsten van de berekeningen geven aan dat bij de GHG en GLG van veel
peilbuizen die berekend zijn uit regressievergelijkingen met de stambuizen 23A14
en 23A15, de verklaarde variantie relatief vrij hoog is. Bij stambuis 23A16 is dat
duidelijk minder het geval, vooral bij de "hoger" gelegen peilbuizen. De oorzaak
hiervan kan zijn dat de betreffende peilbuizen tijdens de korte meetrek hebben
droog gestaan.
Over het algemeen komen de uit de regressievergelijkingen berekende GHG's en
GLG's goed overeen met de geschatte GHG's en GLG's, en de daaruit afgeleide
grondwatertrappen van de kaartvlakken, waarin de peilbuizen liggen.
Uitzonderingen zijn peilbuizen 6, 7, 12, 17, 18, 22, 23, 25 en 26. Deze peilbuizen
geven diepere berekende GHG's en GLG's aan dan het vlak met de geschatte
grondwatertrappen waarin ze liggen. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk:
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hoger terreingedeelte binnen het betreffende kaartvlak (SC-buizen 6, 7, 22 en 26);
invloed van waterafvoerende leiding (SC-buizen 12 en 17);
ligging op de overgang van grondwatertrap IV naar VI (SC-buis 18) en op de
overgang van grondwatertrap VI naar VII (SC-buis 23);
waarschijnlijk grondwateronttrekking door industrie (SC-buis 25).
Tabel 4 Deberekende GHG en GLG van SC-buizen met éénjarige gegevens
Buisnr.

Stam- Verklaarde Geschatte GHG
Geschatte GLG
Geschatte Gt
buis
variantie ± 9 5 % betr.interval ± 9 5 % betr.interval van het kaartvlak
(%)
(cm - mv.)
(cm - mv.)
met SC-buis

SCI
SC2
SC3
SC4
SC5
SC6
SC7
SC8
SC9
SC10
SC11
SC12
SC13
SC14
SC15
SC16
SC17
SC18
SC19
SC20
SC21
SC22
SC23
SC24
SC25
SC26

15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
16
15
14
16
14
14
15
14
14
14
14
16
16
14
15
16

81
70
76
77
70
70
48
83
79
61
54
75
76
58
78
73
57
80
82
78
80
53
77
84
55
83

43 ± 1 3
38 ± 1 5
31 + 17
83 ±16
34 ±19
68±24
178±21
58±11
64±16
41±9
70±40
66±16
34±15
138±24
58±22
29±18
69 ±17
51 ± 1 3
51 ± 1 3
24 ± 1 5
37 ± 1 2
137 ± 2 3
94 ±19
24 ± 1 3
98 ± 2 5
52 ±16

107 ± 13
92 ± 1 5
98 ±16
147 ± 15
98 ± 1 8
150 ± 2 4
224 ±20
114 ± 11
134 ± 16
67 ± 8
130 ± 38
132 ± 16
94 ± 1 4
195 ± 2 3
157 ± 21
95 ±17
116 ± 17
111± 12
115 ± 12
85 ± 1 3
91 ± 1 1
185± 22
163± 18
90 ± 1 2
163 ± 24
125 ± 16

III
II
III
VI
III
IV
VI
IV
VI
II
VI
III
III
VII
VI
III
III
VI
III
III
III
VI
VI
III
VI
III

3.3 Indeling van de gronden
In het veld hebben we de gronden per boorpunt gedetermineerd volgens het systeem
van bodemclassificatie voorNederland vanDeBakkeren Schelling (1989).Ditiseen
morfometrisch classificatiesysteem: het gebruikt de meetbare kenmerken van het
profiel als indelingscriterium. Vervolgens zijn de gronden in karteerbare eenheden
ingedeeld.Dezeeenheden zijn indelegendaondergebracht, omschreven en verklaard.
Wehebben getracht de verschillende soorten gronden er zodanig inte groeperen, dat
de legenda de wijze van indeling overzichtelijk weergeeft. De indeling van de
gronden in Schoonebeek komt overeen met die van de Bodemkaart van Nederland,
schaal 1 :50 000 (Steur en Heijink, 1987). Zo lieten we op het hoogste niveau de
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grondsoort prevaleren (veen en zand); op een lager niveau hebben we de indeling
onderverdeeld naar o.a. veensoort, aard van de ondergrond entextuur. We hebben de
gronden eerst onderverdeeld naar grondsoort in:
- veengronden;
- moerige gronden;
- zandgronden.
Binnen deze drie grondsoortgroepen zijn de gronden verder onderverdeeld in 16
enkelvoudige legenda-eenheden:
- madeveengronden (aVs, aVc, aVz en aVp);
- meerveengronden (zVs, zVz en zVp);
- vlierveengronden (Vs en Vp);
- moerige podzolgronden (vWp en zWp);
- moerige eerdgronden (vWz en zWz);
- veldpodzolgronden (Hn21);
- laarpodzolgronden (cHn21);
- beekeerdgronden (pZg23).
In debijlage (Brouwer, Ten Cateen Scholten, 1992,paragraaf 2.3) wordt de indeling
en onderverdeling van de gronden besproken.
In het gebied is één samengestelde legenda-eenheid onderscheiden nl. een moerige
eerdgrond met een moerige bovengrond (vWz), en een moerige eerdgrond met een
zanddek en een moerige tussenlaag (zWz).

3.4 Toevoegingen
Een aantal (bodemkundige) verschijnselen konden weniet gebruiken als criterium bij
de indeling van de gronden, vooral omdat dan het aantal bodemeenheden onnodig
groot zou worden. Daarom hebben we deze verschijnselen in kaart gebracht in de
vorm van toevoegingen. We hebben drie toevoegingen onderscheiden:
- plaatselijk ijzerrijk, ondieper dan 50 cm beginnend en minstens 10cm dik (f/...);
- leemlagen,waaronder verspoelde keileem,beginnend tussen 40en 120cm -mv.en
minstens 20 cm dik (.../t);
- vergraven (.../F).

3.5 Indeling van het grondwaterstandsverloop
Voor een bespreking van de indeling van het grondwaterstandsverloop verwijzen we
naar de bijlage (Brouwer, Ten Cate en Scholten, 1992,paragraaf 2.4)). In het gebied
komen de grondwatertrappen II, III, IV, Vb, VI en VII voor.
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3.6 Veendikte
Tothei onderzoek behoorde ookhet inkaart brengen van de veendikte. Dedikte van
het veen is in de volgende klassen weergegeven:
0
<10 cm;
1 IC- 40 cm;
II 40- 80 cm;
in 80-120 cm;
IV120-150 cm;
V >150 cm.

3.7 Digitale verwerking/manipulatie van bodemkundige gegevens
Voor een bespreking van de digitale verwerking/manipulatie van bodemkundige
gegevens verwijzen we naar de bijlage (Brouwer, Ten Cate en Scholten, 1992,
hoofdstuk 4).
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4 BODEMGESTELDHEID; BESCHRIJVING VAN DE BODEM- EN GRONDWATERTRAPPENKAART

De bodemgesteldheid van Schoonebeek is weergegeven op de bodemkaart, schaal
1 :50 000 (kaart 1). Deze kaart geeft informatie over de gronden en het grondwaterstandsverloop,maar is alleen naar debodemeenheden ingekleurd. Eris ookeen
grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 50 000, gemaakt (kaart 2). Deze geeft dezelfde
informatie, maar is alleen naar de grondwatertrappen ingekleurd.
Er is nog een derde kaart vervaardigd die één of meer aspecten van de
bodemgesteldheid weergeeft: de veendiktekaart, schaal 1 :50 000 (kaart 3).
Voor een verklaring of definiëring van de gebruikte terminologie verwijzen we naar
de bijlage (Brouwer, Ten Cate en Scholten, 1992,hoofdstuk 5).
Indevolgendeparagrafen beschrijven wedebelangrijkste kenmerken vandegronden
(par.4.1t/m4.4),vandetoevoegingen (par.4.5),vandegrondwatertrappen (par.4.6)
en van de overige onderscheidingen (par. 4.7). Voor een overzicht van de oppervlakteverdeling per legenda-eenheid en grondwatertrap verwijzen we naar aanhangsel 2.

4.1 Veengronden
Veengronden komen in Schoonebeek over grote oppervlakten in het noorden en
oosten van het gebied voor.
Veengronden bestaan tussen 0en80cmdiepteuit meerdan 40cmmoerigmateriaal.
Dedikte van het veenpakket varieert, afhankelijk vandebegindiepte vande minerale
ondergrond, van40cmtot dikkerdan 120cm. Erkomen veengronden met enzonder
een zanddek voor. De meest voorkomende veensoorten zijn veenmosveen en broekveen. Binnen de veengronden komen zowel eerdveengronden als rauwveengronden
voor.

4.1.1 Eerdveengronden/madeveengronden
Eerdveengronden komen verspreid binnen de veengronden voor, met de grootste
oppervlakten langs het Schoonebekerdiep en ten noorden van Schoonebeek.
Eerdveengronden zijn veengronden met een moerige eerdlaag, d.w.z. een goed
veraarde, moerige bovengrond die ten minste 15 cm dik is. In dit gebied bestaan de
eerdveengronden geheel uit madeveengronden.
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Madeveengronden hebben een kleiarme, veraarde, moerige bovengrond (moerige
eerdlaag), in ditgebied metbijmenging vanzand afkomstig uit wijken en sloten,of
van elders aangevoerd. Hetorganische-stofgehalte indebovengrond wisselt sterken
ligttussen 15en50%.Waar veelzandindebovengrond voorkomt, zijn dezegronden
steviger. Het veenpakket bestaat veelal uit veenmosveen, zeggeveen of broekveen.
Bijeengedeeltevandeze gronden komtbinnen 120cm-mv.zandmetofzondereen
humuspodzol voor. Binnen demadeveengronden komen 4legenda-eenheden voor.
aVs Madeveengronden; veengronden met een kleiarme, moerige eerdlaag; zand
beginnend dieper dan 120cm- mv.
Verbreiding: Tussen Schoonebeek en Nieuw-Schoonebeek, en ten zuiden van
Weiteveen
Oppervlakte: 448,9 ha= 6,2%
Profielopbouw: Het betreft madeveengronden op veenmosveen zogenaamde
bovenveencultuur. De15à30cmdikke bovengrond heeft een organischestofgehalte
van 25-50%. Plaatselijk komen bovengronden voor dieslechts 10à 15cmdik zijn.
Het platerige veenmosveen onder de bovengrond heeft een lage pH en is mede
daardoor slecht bewortelbaar. Hetveenmosveen isslecht doorlatend waardoorinnatte
tijden hoge grondwaterstanden voorkomen. Door het hoge organische-stofgehalte
hebben deze gronden eengeringe draagkracht, verstuiven bijenige droogte vrij snel
en zijn ergnachtvorstgevoelig.
Tabel 5 Profielschets vankaarteenheid aVs-II
Horizont

Organische stof

Textuur

code

diepte(cm)

(%) aard/
veensoort

lutum leem
(%)
(%)

lAh
2Cu
2Cr

0- 15
15- 75
75-150

35
85
90

S
S

Omschrijving
M50
(um)
zwart, veraard veen
zwart veenmosveen
bruin veenmosveen met
lokveen

aVc Madeveengronden; veengronden met een kleiarme, moerige eerdlaag; zand
beginnend dieper dan 120cm-mv.
Verbreiding: Tussen Schoonebeek en Nieuw-Schoonebeek, ten noordwesten van
Schoonebeek eninhetwesten vanhetgebied langs het Schoonebekerdiep
Oppervlakte: 89,9ha=1,2%
Profielopbouw: Hetbetreft hier madeveengronden opveelal zwart verweerd zeggeveen,datopca.60cm-mv. overgaat inbruin zeggeveen. Debovengrond is 15à 25
cm dik en bevat 15-25% organische stof. Onder de bovengrond komt plaatselijk
ijzeroer (toevoeging f/...) voor.Binnen deze kaarteenheid komen percelen ofgedeelte
van percelen voor diebezand zijn.
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Tabel6 Profielschets van kaarteenheidflaVc-HI
Horizonl t

Organische stof

Textuur

(%) aard/
veensoort

lutum leem
(%)
(%)

code

diepte(cm)

lAp

0- 20

30

2Cgc
3Cu
3Cr

20- 55
55- 85
85-150

20
65
80

Omschrijving
M50
(um)
zwartbruin, zandig
veen
ijzeroer
zwart zeggeveen
bruin zeggeveen

C
C

aVz Madeveengronden; veengronden met een kleiarme, moerige eerdlaag; zand
zonder humuspodzol beginnend binnen 120cm-mv.
Verbreiding: Inhetoostenvanhetgebied langshetSchoonebekerdiep entennoorden
väh Schoonebeek.
Oppervlakte:1076,2ha= 14,8%
Profielopbouw: De gronden hebben een kleiarme, moerige eerdlaag van 20-30cm
dikte. Het organische-stofgehalte varieert van 15 tot meer dan 30%. De zandbijmenging is zeer variabel. Bijmadeveengronden inhetveenkoloniale gebied isde
bovengjond ontstaan door vermenging van een dun bezandingsdek methet onderliggende veen. Het veen bestaat hier veelal uit zeggeveen, hoewel plaatselijk nog
veenmosveen voorkomt. Bijdemadeveengronden inde beekdalen isde bovengrond
veelal vrij zandig, met 15 tot 25%organische stof. Plaatselijk komt hier ijzeroer
(toevoeging f/...) voor. Het veen bestaat hier uit zeggeveen of broekveen en gaat
veelal viaeenmeerbodem over naar dezandondergrond. Dezandondergrond bestaat
uit grijs, zwaklemigensterk lemig,fijn zand.Plaatselijk isditzand grindhoudenden
komt beekleem of lössleem (toevoeging ...It)voor. De gronden kunnen plaatselijk
verwerkt endaarbij bezand zijn.
Tabel 7 Profielschets van kaarteenheidaVz-IH
Horizont

Organische stof

Textuur

(%) aard/
veensoort

lutum leem
(%)
(%)

code

diepte(cm)

lAp
2Cw

0- 20
20- 50

20
55

C

2Cu
3Cg

50-100
100-105

85

C

3Cr

105-150

Omschrijving
M50
(um)

11

165

11

160

zwartbruin, venig zand
zwart, verweerd
zeggeveen
zwartbruin zeggeyeen
grijs, zwak lemig,
matig fijn zand
grijs, zwak lemig,
matig fijn zand
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aVp Madeveengronden; veengronden met een kleiarme, moerige eerdlaag; zand met
humuspodzol beginnend binnen 120cm -mv.
Verbreiding:Verspreid in het midden en oosten van het gebied met de grootste
oppervlakten ten noordwesten van Nieuw-Schoonebeek
Oppervlakte: 226,5 ha = 3,1%
Profielopbouw:De bovengrond (15 à 30 cm dik) van deze legenda-eenheid komt
sterk overeen met die van de eenheid aVs, doch is plaatselijk wat zandiger. Het
veenpakket bestaat geheel uit veenmosveen, waarvan debovenste 30cmverweerd is.
Op ca. 60 cm diepte gaat het verweerde veen over in bruinzwart, gelaagd veenmosveen. Dit veen gaat via een gliedeachtige laag over in bruin, zwak lemig, matig
fijn zand. Dit bruine zand, dat veelal stug en slecht doorlatend is,rust op bleekgrijs,
leemarm of zwak lemig, fijn zand.
Tabel 8 Profielschets van kaarteenheid aVp-VI
Horizont t

Organische stof

Textuur

Omschrijving

code

diepte (cm)

(%) aard/
veensoort

lutum leem
(%)
(%)

lAp
2Cw

0- 20
20- 50

30
65

S

2Cu

50- 90

80

S

3AB

90-105

5

14

155

3Bhe

105-125

2

12

155

3Cu

125-150

12

155

.»

M50
(um)

zwart, zandig veen
zwart, verweerd
veenmosveen
bruinzwart
veenmosveen
zwart, gliedeachtig,
zwak lemig,
matig fijn zand
bruin, zwak lemig,
matig fijn zand
bleekgrijs, zwak lemig,
matig fijn zand

4.1.2 Rauwveengronden
Rauwveengronden komen verspreid voor in het noorden en oosten van het gebied
voor met de grootste oppervlakten in het oosten. Tot de rauwveengronden behoren
veengronden met een zanddek (meerveengronden) en veengronden zonder een
moerige eerdlaag of deze is dunner dan 15cm (vlierveengronden).

4.1.2.1 Meerveengronden
Meerveengronden hebben een zanddek dat in dikte varieert van 15 tot 30 cm. Het
bestaat uit zwak lemig, zeer fijn of matig fijn zand en het organische-stofgehalte ligt
tussen 2 en 15%.Het veen bestaat overwegend uit veenmosveen hoewel plaatselijk
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ook zeggeveen voorkomt. In de zandondergrond is veelal een duidelijke humuspodzol
ontwikkeld. Binnen de meerveengronden komen 3 legenda-eenheden voor.
zVs Meerveengronden; veengronden met een zanddek met of zonder minerale
eerdlaag; zand beginnend dieper dan 120 cm - mv.
Verbreiding: Ten noorden en oosten van Nieuw-Schoonebeek
Oppervlakte: 221,3 ha = 3,0%
Profielopbouw: Deze gronden hebben vrijwel overal een bovenveencultuurdek die
door diepspitten of met een bezandingsmachine (vijzel) zijn bezand. Het zanddek is
vrij heterogeen met een organische-stofgehalte tussen 2 en 15%. Het zanddek is 15
à 20 cm dik en bestaat uit zwak lemig, fijn zand. Het veenpakket bestaat geheel uit
veenmosveen en is min of meer verwerkt. De minerale ondergrond (>120 cm - mv.)
bestaat ook uit zwak lemig, fijn zand.
Tabel9 Profielschets van kaarteenheidzVs-VI
Horizont

Organische stof

code

(%) aard/
veensoort

diepte (cm)

lAp

0- 20

12

2Cu
2Cr

20-125
125-145

80
85

3ABr

145-150

Omschrijving

Textuur
Iutum leem M50
(%) (%) (urn)
12

155

12

155

S
S

bruingrijs, humusrijk,
zwak lemig,
matig fijn zand
zwart veenmosveen
bruin veenmosveen
met lokveen
zwartbruin, matig
humeus, zwak lemig,
matig fijn zand

zVz Meerveengronden; veengronden met een zanddek met of zonder minerale
eerdlaag; zand zonder humuspodzol beginnend binnen 120 cm - mv.
Verbreiding: Ten oosten van Nieuw-Schoonebeek, en tennoordwesten en noordoosten
van Schoonebeek
Oppervlakte: 305,6 ha = 4,2%
Profielopbouw: Deze gronden hebben een heterogene bovengrond die in dikte varieert
van 2(i tot 35 cm. Het organische-stofgehalte ligt tussen 2 en 12%; het zand is
overwegend zwak lemig en zeer fijn of matig fijn. Het veenpakket bestaat uit wat
veenmosveen op zeggeveen of uit verwerkt (toevoeging .../F) veen met zand. De
zandondergrond bestaat overwegend uit bleekgrijs, zwak lemig, zeer fijn of matig fijn
zand. Het plaatselijk humusarme zanddek (bovengrond) kan vanwege het zeer fijne
zand sterk slempgevoelig zijn.
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Tabel10 Profielschets van kaarteenheidzVz-IH
Horizont
code

diepte (cm)

Textuur

(%) aard/
veensoort

lutum leem
(%)

lAp

0- 20

12

2Cw

20- 45

55

C

2Cu
3Cg

45- 90
90-110

75

C

3Cr

110-150

Tabel11

Profielschets van kaarteenheid zVz/F-III

Horizont

Org.stof

code

diepte (cm)

lAp

0- 30

2Cg
3Cu
4Cg

30- 90
30- 90
90-115

4Cr

115-150

Omschrijving

Organische stof

meng - (%)
verh.

1
2

(%)

M50
(um)

14

145

14

145

14

145

bruinzwart, humusrijk,
zwak lemig,
zeer fijn zand
zwart, verweerd
zeggeveen
bruin zeggeveen
bleekgrijs, zwak lemig,
zeer fijn zand
grijs, zwak lemig,
zeer fijn zand

Omschrijving

Textuur
lutum leem
(%)
(%)

M50
(M-m)

6

14

155

12
75

12

155

18

145

18

145

zwartbruin, zeer humeus
zwak lemig,
matig fijn zand
zand en veen (verwerkt)
zand en veen (verwerkt)
bleekgrijs, sterk lemig,
zeer fijn zand
grijs, sterk lemig,
zeer fijn zand

zVp Meerveengronden; veengronden met een zanddek met of zonder minerale
eerdlaag; zand met humuspodzol beginnen binnen 120cm- mv.
Verbreiding:Verspreid in het noorden en oosten vanhet gebied met de grootste
oppervlakten tennoordwesten ennoordoosten vanNieuw-Schoonebeek
Oppervlakte: 668,4 ha=9,2%
Profielopbouw: De gronden zijn vrijwel geheel verwerkt (toevoeging .../F). De
verwerkingsdiepte varieert van 60 tot >150cm - mv. De bovengrond (zanddek)
varieert in dikte van 20 tot 35 cm en is plaatselijk erg heterogeen. Het
organische-stofgehalte ligt tussen 2en 15%;hetzand isoverwegend zwak lemigen
zeer fijn of matig fijn. Het veenpakket bestaat bij de niet-verwerkte gronden uit
bruinzwart veenmosveen datviaeengliedelaag overgaat indezandondergrondmet
een humuspodzol. Bijdeverwerkte (veelal metgraafmachines) gronden bestaat de
ondergrond uiteensterk heterogeen mengsel vanzand enveen.
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Tabel1.1 Profielschets vankaarteenheidzVp-VI
Horizont

Omschrijving

Organische stof

Textuur

(%) aard/
veensoort

Iutum leem
(%)
(%)

code

diepte (cm)

lAp

0- 20

10

2Cw

20- 45

60

S

2Cu
3Cu
4Bhe

45-100
100-110
110-130

80
8
2

S

4Cgr

130-150

M50
(urn)

16

145

20
12

140
155

12

155

zwart, humusrijk,
zwak lemig,
zeer fijn zand
zwart, verweerd
veenmosveen
zwartbruin veenmosveen
gliede
bruin, zwak lemig,
matig fijn zand
grijs, zwak lemig,
matig fijn zand

Tabel 13 Profielschets van kaarteenheid zVp/F-VI
Horizont

Org^tof

code

diepte (cm)

lAp

0- 25

2B/C
3Cu
4Ce

25-100
25-100
100-150

meng - (%) aard/
verh.
veensoort
6
1
2

12
75

Textuur
lutum leem
(%)
(%)

Omschrijving
M50
(Hm)

14

145

14

145

12

145

S

zwart, zeer humeus, zwak
lemig, zeer fijn zand
zand en veen (verwerkt)
zand en veen (verwerkt)
geelgrijs, zwak lemig,
zeer fijn zand

4.1.2.2 Vlierveengronden
Vlierveengronden komen overwegend ten oosten van Schoonebeek en over grote
oppervlakten in het oosten van het gebied voor. Het betreft veengronden zonder een
zanddek en zonder een moerige eerdlaag of deze is dunner dan 10cm. Het veenpakket
bestaat vrijwel geheel uit veenmosveen. Binnen de vlierveengronden komen 2 legendaeenheden voor.
Vs Vlierveengronden; veengronden zonderzanddekofmoerigeeerdlaag;zand beginnend
dieper dan 120 cm - mv.
Verbreiding: In het midden en oosten van het gebied
Oppervlakte: 556,8 ha = 7,6%
Profielopbouw: Deze gronden bestaan tot ca. 10 cm - mv. uit enigszins verweerd
veenmosveen. Vervolgens komt zwartbruin veenmosveen voor dat op ca. 70 cm - mv.
overgaat in gereduceerd veenmosveen met hierin plaatselijk veel lokveen. Een gedeelte
van deze gronden is ontstaan door het afgraven van zogenaamde bovenveen37

cultuurgronden. Door dit afgraven is de moerige eerdlaag verdwenen en komt plaatselijk
zand binnen 150 cm - mv. voor.
Tabel14 Profielschets van kaarteenheid Vs-II
Organische stof

Horizont
code

diepte (cm)

(%) aard/
veensoort

lAh

0- 10

65

S

2Cu

10- 70

85

S

3Cr

70-150

90

S

Textuur

Omschrijving

lutum leem M50
(%) (%) (um)
bruin, verweerd
veenmosveen
zwartbruin
veenmosveen
bruin veenmosveen
met lokveen

Vp Vlierveengronden; veengronden zonder zanddek of moerige eerdlaag; zand met
humuspodzol beginnend binnen 120 cm - mv.
Verbreiding: In het midden en het oosten van het gebied
Oppervlakte: 317,4 ha = 4,4%
Profielopbouw: Deze gronden zijn grotendeels ontstaan door het afgraven van een
gedeelte van het veenpakket. De bovengrond is meestal verwerkt (toevoeging .../F) en
gaat op ca. 60 cm - mv. over in vast, bruin veenmosveen. Via een gliedeachtige
overgangslaag gaat dit veen over naar de meestal zwak lemige, zeer fijnzandige
ondergrond waarin een min of meer duidelijke humuspodzol is ontwikkeld.
Tabel 15 Profielschets van kaarteenheid Vp-III
Horizon)t

Organische stof

Textuur

code

diepte (cm)

(%) aard/
veensoort

lutum leem
(%)
(%)

lAh

0- 15

70

S

2Cu
3AB

15-100
100-120

85
4

S

3Bhr

120-140

2

3Cr

140-150
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Omschrijving
M50
(um)

14

145

14

145

14

145

zwart, verweerd
veenmosveen
zwartbruin veenmosveen
zwartbruin, zwak lemig,
zeer fijn zand (smerend)
bruin, zwak lemig,
zeer fijn zand
grijs, zwak lemig,
zeer fijn zand

Tabel lit Profielschets van kaarteenheid Vp/F-II
Horizont

Omschrijving

Organische stof

Textuur

(%) aard/
veensoort

lutum leem
(%)
(%)

code

diepte (cm)

lCu

0- 60

80

S

lCr
2ABr

60-100
100-120

85
7

S

2Bhr

120-140

2

2Cr

140-150

M50
(um)

14

145

12

145

12

145

zwartbruin veenmosveen
(verwerkt)
bruin veenmosveen
zwart, zeer humeus, zwak
lemig, zeer fijn zand
(gliedeachtig)
bruin, zwak lemig,
zeer fijn zand
grijs, zwak lemig,
zeer fijn zand

4.2 Moerige gronden
Moerige gronden komen verspreid voor in het gehele gebied met de grootste oppervlakten in het westen van het gebied, rond Schoonebeek en ten zuidwesten van
Weiteveen. Moerige gronden hebben een minder dan 40 cm dikke, moerige bovengrond af een 10 tot 40 cm dikke, moerige tussenlaag die is afgedekt door een
zandlaag dunner dan 40 cm. Onder de moerige bovengrond of tussenlaag komt zand
voor.Naarde aard vandebodemvormendeprocessen dieinhet zand zijn opgetreden,
hebben we moerige podzolgronden en moerige eerdgronden onderscheiden.

4.2.1 Moerige podzolgronden
Moerige podzolgronden komen,met uitzondering vanhet westelijk deel, verspreid in
het gebied voor. De minerale ondergrond bestaat uit zand met een duidelijke
humuspodzol-B. Onder natte omstandigheden heeft zich op het zand veen gevormd,
waarvanmededoor ingrepen van demens (ontwatering en vervening) minder dan 40
cm is overgebleven. Dedikte van het veenpakket varieert van 10-40cm. Het veen is
veelal verweerd. Depodzol-B is op sommige plaatsen vrij stug en slecht doorlatend,
waardoor innatte perioden wateroverlast voorkomt. Naarde aard van de bovengrond
zijn 2 legenda-eenheden onderscheiden.
vWp Moerige podzolgronden met een moerige eerdlaag
Verbreiding: Geringe oppervlakte ten westen van Schoonebeek
Oppervlakte: 33,5 ha =8,5%
Profielopbouw: De bovengrond is 15-25 cm dik en bestaat uit zandig veen of venig
zand. Het organische-stofgehalte ligt tussen 15en 40%. Onder de bovengrond komt
plaatselijk een 10-20 cm dikke veenlaag voor die bestaat uit verweerd veen. De
Bhe-horizont die onder het veen voorkomt, is veelal kazig of verkit en hierdoor
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minder goed doorlatend. De zandondergrond bestaat uit zwak lemig, zeer fijn en
matig fijn zand.
Tabel17 Profielschets van kaarteenheid vWp-III
Horizont
code

diepte (cm)

lAp
2Bhe

0- 25
25- 60

3Ce
3Cr

Omschrijving

Organische stof

Textuur

(%) aard/
veensoort

lutum leem
(%)
(%)

18
2

M50
(urn)

12

155

60-110

11

160

110-150

14

145

zwart, venig zand
bruin, zwak lemig,
matig fijn zand
grijsbleek, leemarm,
matig fijn zand
grijs, leemarm, matig
fijn zand (gelaagd)

zWp Moerige podzolgronden met een zanddek met of zonder minerale eerdlaag
Verbreiding: Verspreid in het gehele gebied met uitzondering van hetuiterste westen
Oppervlakte: 771,1 ha = 10,6%
Profielopbouw: Het zanddek is 15-40 cmdik en bestaat uit humusarm tot humusrijk,
zwak en sterk lemig, zeer fijn en matig fijn zand. Het organische-stofgehalte varieert
van 3tot 14%.Dehomogeniteit vandebovengrond wisselt nogal. Onderhet zanddek
komt een veenlaag voor die 10-40 cm dik is. Het veen is veelal verweerd. De
Bhe-horizont onder het veen is evenals die bij legenda-eenheid vWp veelal kazig of
verkit. De zandondergrond bestaat veelaluit leemarm of zwak lemig,matig fijn zand
waarin plaatselijk grove en/of fijne zandlaagjes voorkomen. Plaatselijk zijn bij deze
gronden percelen of gedeelten hiervan verwerkt (toevoeging .../F).
Tabel 18 Profielschets van kaarteenheid zWp-Vb
Horizont

Organische stof

Textuur

(%) aard/
veensoort

lutum leem
(%)
(%)

code

diepte (cm)

lAp

0- 20

5

2Cw

20- 45

70

3AB

45- 60

3Bhe

60- 80

3Ce
4Cr

40

Omschrijving
M50
(urn)

12

155

6

14

155

2

12

155

80-130

9

155

130-150

6

175

S

grijszwart, matig humeus,
zwak lemig,
matig fijn zand
zwart, verweerd
veenmosveen
bruinzwart, zeer humeus,
zwak lemig, matig
fijn zand (smerend)
bruin, zwak lemig,
matig fijn zand
grijsbleek, leemarm,
matig fijn zand
grijs, leemarm, matig
fijn zand (gelaagd)

4.2.2 Moerige eerdgronden
Moerige eerdgronden komen voor inhet westen vanhetgebied rond Schoonebeek en
langs het Schoonebekerdiep. Bij deze gronden bestaat de minerale ondergrond uit
(bleek) zand zonder humuspodzol-B. Ophet zand heeft zich onder natte omstandigheden mesotroof veen ontwikkeld, waarvan mededooringrepen vandemens (ontwatering en vervening) minder dan 40 cm is overgebleven. Het veen bestaat uit
verweerd broek- ofzeggeveen enis 10-40cmdik.Indebovenste 20cm vanhetveen
heeft zich een moerige eerdlaag ontwikkeld. Een gedeelte van deze gronden heeft
i.p.v. de moerige bovengrond een zanddek. De zandondergrond bestaat uit zwak of
sterk lemig, zeer fijn of matig fijn zand,waarin plaatselijk grof zand- of grindlaagjes
voorkomen. Bij een gedeelte van deze gronden komen binnen 120 cm - mv.
leemlagen(toevoeging .../t)voor.Naardeaardvandebovengrond zijn bijdemoerige
eerdgronden twee legenda-eenheden onderscheiden.
vWz Moerige eerdgronden met een moerige eerdlaag
Verbreiding: In het westen van het gebied
Oppervlakte: 74,3 ha = 1,0%
Profielopbouw: De overwegend moerige eerdlaag is 15tot 25 cm dik en bestaat uit
veraard, zandig veen of venig zand.Het organische-stofgehalte hiervan ligttussen 15
en 40%. Onder de bovengrond komt plaatselijk een 10-20 cm dikke laag verweerd
zeggeveen voor. Op de overgang van het veen naar de zandondergrond komt veelal
een dun overgangslaagje voor. De zandondergrond is heterogeen en gelaagd met
dunne (<20 cm) beekleemlaagjes.
Tabel19 Profielschets van kaarteenheid vWz-III
Horizont
code

diepte (cm)

lAp
2Cgl

0- 20
20- 45

2Cg2
2Cr

Omschrijving

Organische stof

Textuur

(%) aard/
veensoort

lutum leem
(%)
(%)

M50
(um)

30
22

135

45- 90

16

145

90-150

12

170

zwartbruin, zandig veen
grijsbleek, sterk lemig,
zeer fijn zand
grijsbleek, zwak lemig,
zeer fijn zand
grijs, zwak lemig, matig
fijn zand (gelaagd)

Tabel 20 Profielschets van kaarteenheid vWz/t-III
Horizont
code

diepte (cm)

lApg
2Cgl
2Cg2

0- 20
20- 40
40- 90

2Cr

90-150

Organische stof

Textuur

Omschrijving

(%) aard/
veensoort

lutum leem
(%)
(%)

M50
(um)

12

38
16

120
160

12

165

18

zwartbruin, venig zand
beekleem
grijsbleek, zwak lemig,
matig fijn zand
grijs, zwak lemig,
matig fijn zand
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zWz Moerige eerdgronden met een zanddek met en zonder minerale eerdlaag
Verbreiding: In het westen van het gebied, rond Schoonebeek en langs het
Schoonebekerdiep
Oppervlakte: 524,7 ha =7,2%
Profielopbouw: Het zanddek (bovengrond) is 15-30 cm dik en bestaat uit humusarm,
humeusenhumusrijk (2-15% organische stof), zwak ofsterk lemig,zeerfijn ofmatig
fijn zand. De zandbovengrond is heterogeen van opbouw en kan binnen 1perceel
verschillen in dikte en humeusiteit. De veenlaag (10-25 cm dik) onder het zanddek
bestaat uit verweerd zeggeveen. De ondergrond is enigszins heterogeen van opbouw
en bevat plaatselijk grof zand en dunne (<20 cm) beekleemlaagjes.
Tabel 21 Profielschets van kaarteenheid zWz-III
Horizont

Organische stof

Textuur

(%) aard/
veensoort

lutum leem
(%)
(%)

code

diepte (cm)

lAp

0- 20

8

2Cw
3Cg

20- 40
40- 80

35

3Cgr
3Cr

Omschrijving
M50
(urn)

22

145

22

145

80- 90

20

145

90-150

6

170

zwartbruin, zeer humeus,
sterk lemig, zeer fijn zand
zwart bruin,.verweerd veen
grijsbleek, sterk lemig,
zeer fijn zand
grijs, sterk lemig,
zeer fijn zand
grijs, leemarm, matig
fijn zand (gelaagd)

4.3 Zandgronden
Zandgronden komen overwegend in het westen en midden van het gebied voor met
de grootste oppervlakten rond en ten westen van Schoonebeek. De zandgronden
bestaan binnen 80cm diepte voor meerdan dehelft uit zand (mineraal materiaal met
minderdan 8%lutumenminderdan50%leem)enhebben geen moerige bovengrond
of moerige tussenlaag. De dikte van dehumeuze zandbovengrond varieert vanca. 15
cm tot plaatselijk meer dan 40 cm; het leempercentage bedraagt 8-30% en het
organische-stofgehalte 4-15%. De zandgrofheid varieert van zeer fijn tot matig fijn.
Binnen de zandgronden zijn podzolgronden en eerdgronden onderscheiden

4.3.1 Podzolgronden
Podzolgronden komen overwegend ten westen van en rond Schoonebeek voor.
Doorbodemvorming isindezezandgronden eenzogenaamdeA-B-C-profiel ontstaan.
Het ingespoelde materiaal in de Bh-horizont bestaat uit amorfe humus.
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Binnen de podzolgronden zijn veldpodzol- en laarpodzolgronden onderscheiden.

4.3.1.1 Veldpodzolgronden
Veldpodzolgronden hebbeneenhumushoudende bovengrond dunnerdan30cm.Deze
gronden zijn onder vochtige of natte omstandigheden gevormd, zoals blijkt uit de
afwezigheid van ijzerhuidjes direct onder de Bh-horizont. De E-horizont
(loodzandlaag) ontbreekt veelal, omdat deze door ploegen in de Ap-horizont is
opgenomen. Over het algemeen is de Bh-horizont vrij duidelijk ontwikkeld, al kan
ook een deel van deze horizont opgenomen zijn in de Ap-horizont. De dikte en
kleurintensiteitvandeBh-horizont variëren afhankelijk vandehoogteligging,deaard
van het materiaal en het bodemgebruik. De C-horizont is bleek, en met en zonder
roestvlekken. Door de aanwezigheid van ijzer in de B- en C-horizonten treedt
plaatselijk verkitting op. Bij deze gronden komen plaatselijk dunne (<10 cm)
veentussenlagenvoor.Eengedeeltevandezegronden,o.a.tenwestenvanCoevorden,
ligt alsruggen of kopjes in het terrein. Binnen de veldpodzolgronden is één legendaeenheid onderscheiden.
Hn21 Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig, fijn zand
Verbreiding: In het midden en westen van het gebied
Oppervlakte: 808,2 ha =11,1%
Profielopbouw:Deze gronden hebben een 15-25 cm dikke bovengrond met 3-7%
organische stof.Het zand is veelal leemarm of zwak lemig,en zeer fijn of matig fijn.
Deondergrond isoverwegend leemarm;plaatselijk isdeondergrond gelaagd enbevat
dan dunne laagjes grof zand en/of dunne leemlaagjes.
Tabel 22 Profielschets van kaarteenheid Hn21-VI
Horizont

Omschrijving

Organische stof

Textuur

(%) aard/
veensoort

lutum leem
(%)
(%)

code

diepte (cm)

lAp

0- 20

5

14

155

1A/B

20- 30

2

9

155

lBhe

30- 50

1

9

155

lCe

50-120

9

155

2Cg

120-145

6

165

2Cr

145-150

8

165

M50
(urn)
grijszwart, matig humeus,
zwak lemig, matig fijn zand
grijsbruin, leemarm, matig
fijn zand (verwerkt)
bruin, leemarm,
matig fijn zand
geelgrijs, leemarm,
matig fijn zand
bleekgrijs, leemarm,
matig fijn zand
grijs, leemarm, matig
fijn zand (gelaagd)
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4.3.1.2 Laarpodzolgronden
Laarpodzolgronden komen over geringe oppervlakten tussen Coevorden en
Schoonebeek voor.
Laarpodzolgronden zijn de "oudere" cultuurgronden die zijn ontstaan door eeuwenlange bemesting met materiaal uit de vroegere potstal, zoals plaggen, strooisel e.d.
Door regelmatige bewerking en door het bodemleven is een homogeen cultuurdek
ontstaan van 30 tot plaatselijk meer dan 50 cm dikte. Bij veel laarpodzolgronden
ontbreekt de E-horizont; waarschijnlijk zijn de E-horizont en plaatselijk ook een
gedeelte van de Bh-horizont bij het incultuur brengen van deze gronden indebouwvooropgenomen.Binnendelaarpodzolgrondeniséénlegenda-eenheid onderscheiden.
cHn21 Laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig, fijn zand
Verbreiding: Tussen Coevorden en Schoonebeek
Oppervlakte: 67,4 ha =0,9%
Profielopbouw:De dikte van de bovengrond bedraagt 30-50 cm; het organischestofgehalte varieert van 4-8%en het leemgehalte van 10-18%.De M50 van het zand
inde bovengrond loopt uiteen van 140-155 (lm.Dehumushoudendebovengrond rust
op een 10-30 cm dikke humuspodzol-B-horizont die plaatselijk verkit is. Op de
overgangvan deA-naardeB-horizont komtplaatselijk een leemarmeE-horizont van
ca. 10cmvoor.Deondergrond bestaat voornamelijk uit leemarmtot zwaklemig,zeer
fijn tot matig fijn zand. In de diepere (>120 cm - mv.) ondergrond zijn plaatselijk
leemlagen aangetroffen.
Tabel23 Profielschets van kaarteenheidcHn21-VII
Horizon)t

Organische stof

Textuur

code

diepte (cm)

(%) aard/
veensoort

lutum leem
(%)
(%)

lAal

0- 25

6

14

145

lAa2

25- 40

4

12

145

lEu

40- 50

1

6

145

lBhe

50- 70

8

145

lCe

70-120

6

145

2Cg

120-170

5

155

2Cr

170- 200

40

115
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12

Omschrijving
M50
(um)
grijszwart, zeer humeus,
zwak lemig, zeer fijn zand
grijszwart, matig humeus,
zwak lemig, zeer fijn zand
grijs, leemarm,
zeer fijn zand
bruin, leemarm,
zeer fijn zand
grijsgeel, leemarm,
zeer fijn zand
grijs, leemarm,
matig fijn zand
lössleem

4.3.2 Eerdgronden/beekeerdgronden
Eerdgronden komen uitsluitend in het westen en midden van het gebied langs het
Schoonebekerdiep voor.
In dit gebied zijn binnen de eerdgronden alleen beekeerdgronden onderscheiden.
Bij de beekeerdgronden beginnen roestverschijnselen overwegend ondieper dan
35 cm -mv. en gaan meestal door tot de gereduceerde ondergrond of tot minstens
120cm - mv. Binnen de beekeerdgronden is één legenda-eenheid onderscheiden.
pZg23 Beekeerdgronden; lemig, fijn zand
Verbreiding: Langs het Schoonebekerdiep
Oppervlakte: 464,6 ha = 6,6%
Profielopbouw: De zwartbruine bovengrond is 15-25 cm dik. Het organischestofgehalte ligt tussen 4 en 12%; het leemgehalte varieert van 15-30%. De
zandgrafheid ligtrond 150firn. Debovengrond heeft plaatselijk enige kleibijmenging
(<8% lutum). De ondergrond is heterogeen van samenstelling en plaatselijk ijzerrijk
(toevoeging f/...). Ookkomenindeondergrond plaatselijk leemlagen (toevoeging.../t)
voor.
Tabel24 Profielschets van kaarteenheid pZg23-ÜI
Horizon!
code

diepte (cm)

lApg

0- 25

lCgl

Omschrijving

Organische stof

Textuur

(%) aard/
veensoort

lutum leem
(%)
(%)

M50
(um)

24

145

25- 50

28

140

lCg2

50-105

14

155

lCr

105-150

14

155

6

bruin, zeer humeus, sterk
lemig, zeer fijn zand
grijsbleek, sterk lemig,
zeer fijn zand
grijsbleek, zwak lemig,
matig fijn zand
grijs, zwak lemig, matig
fijn zand (gelaagd)

Tabel25 Profielschets vankaarteenheidpZg23/t-ÜI
Horizont
code

diepte (cm)

lApg

0- 25

lCgl

25- 70

lCg2
lCg3

70- 90
90-115

lCr

115-150

Organische stof

Textuur

(%) aard/
veensoort

lutum leem
(%)
(%)

M50
(um)

12

6

28

145

16

160

50
12

130
170

12

170

20

Omschrijving

bruin, humusrijk, sterk
lemig, zeer fijn zand
grijsbleek, zwak lemig,
matig fijn zand
beekleem
grijsbleek, zwak lemig,
matig fijn zand
grijs, zwak lemig, matig
fijn zand (gelaagd)
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4.4 Samengestelde legenda-eenheid
De samengestelde legenda-eenheid is samengesteld uit moerige eerdgronden nl. die
met een moerige eerdlaag (vWz),en die met een zanddek en een moerige tussenlaag
op zand (zWz). Binnen deze samengestelde legenda-eenheid heeft ongeveer de helft
een moerige bovengrond; de andere helft is min of meer bezand of geploegd. Deze
bezanding heeft veelal per perceel of gedeelten hiervan plaatsgevonden.
vWz/zWz Moerige eerdgronden met een moerige eerdlaag en moerige eerdgronden
met een zanddek en een moerige tussenlaag
Verbreiding: In het westen van het gebied
Oppervlakte: 419,8 ha =5,8%
Profielopbouw: Deprofielopbouw komt overeen met die van dehiervoor beschreven
moerigeeerdgronden meteenmoerige eerdlaag (vWz)endiemeteen zanddekeneen
moerige tussenlaag (zWz).

4.5 Toevoegingen
Een aantal bodemkundige eigenschappen is op de bodemkaart met een toevoeging
aangegeven. In deze paragraaf geven we een korte toelichting.
f/... Plaatselijk ijzerrijk, ondieper dan 50 cm beginnend en minstens 10cm dik
Verbreiding: Langs het Schoonebekerdiep
Toelichting: Dezeijzerrijke lagen(zogenaamde oerbanken)kunnen ergstorend zijnen
komen overwegend voor bij madeveengronden en beekeerdgronden.
...It Leemlagen,waaronder verspoeldekeileem,beginnendtussen 40en 120cm -mv.
en tenminste 20 cm dik
Verbreiding: In het westen en midden van het gebied
Toelichting:Het betreft verspoelde keileem of restanten van keileem die bij erosie
weinig ofnietzijn aangetast. Dezelaatstekomen inhetuiterste westen vanhetgebied
voor. Verder betreft het zeer fijnzandige leem (lössleem) en beekleemlagen,
plaatselijk >20 cm dik.
.../F Vergraven
Verbreiding: In het noorden en oosten van het gebied
Toelichting: Deze toevoeging komt alleen voor bij de meerveengronden. Het betreft
veengronden die meer dan 60cm zijn verwerkt en plaatselijk zelfs meerdan 150cm.
De laatste zijn recentelijk ontgonnen en hierbij zeer diep verwerkt.
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4.6 Grondwatertrappen
In deze paragraaf geven we een toelichting op de gekarteerde grondwatertrappen
(kaart 2).
II GHG <40 cm -mv.; GLG = 50-80 cm -mv.
Verbreiding: In het westen, midden en oosten van het gebied
Oppervlakte: 901,1 ha = 12,4%
Toelichting: Grondwatertrap II komt voor bij madeveengronden en moerige gronden
inhet midden en westen vanhet gebied enbij vlierveengronden inhet oosten vanhet
gebied. Bij de laatste wordt de totale reductie (GLG) van het veen plaatselijk
veroorzaakt door capillair water.
m GHG <40 cm -mv.; GLG = 80-120 cm -mv.
Verbreiding: Inhet midden enwesten vanhetgebied,en langs het Schoonebekerdiep
Oppervlakte: 2689,4 ha =36,9%
Toelichting:Grondwatertrap III komt overwegend voor bij veengronden, moerige
eerdgronden enbeekeerdgronden.Bijgronden metdezegrondwatertrapkomt,innatte
perioden, het grondwater veelal binnen 25 cm - mv. voor; bij de gronden die goed
ontwaterd zijn, ligt het hoogste grondwater veelal wat dieper.
IV GHG = 40-80 cm - mv.; GLG = 80-120 cm - mv.
Verbreiding: In het noorden en oosten van het gebied
Oppervlakte:1118,4 ha =15,3%
Toelichting: Grondwatertrap IV komt overwegend voor bij de zogenaamde
veenkoloniale gronden.Het betreft veengronden dieplaatselijk gedraineerd zijn. Door
hetintensief gebruik (berijden) vandezegronden zijnplaatselijk onderdebovengrond
verdichtingen ontstaan die bij enige regen piasvorming (schijnspiegels) kunnen
veroorzaken. De GLG kan bij deze grondwatertrap plaatselijk enigszins dieper dan
120cm - mv. voorkomen.
Vb GHG = 25-40 cm - mv.; GLG >120 cm -mv.
Verbreiding: In het midden en oosten van het gebied
Oppervlakte: 254,2 ha =3,5%
Toelichting: Grondwatertrap Vbkomt vrijwel geheel voorbij moerige podzolgronden
met een zanddek. Demoerige tussenlaag endeveelal stugge zandondergrond kunnen
hier de verticale waterbeweging stagneren, waardoor de GHG min of meer als
schijnspiegel fungeert. De GLG ligt bij deze gronden veelal tussen 120 en 150cm mv.
VI GHG = 40-80 cm - mv.; GLG >120cm -mv.
Verbreiding: Verspreid over het gehele gebied
Oppervlakte:1845,8 ha = 25,3%
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Toelichting: Grondwatertrap VI komt voor bij humuspodzolgronden, moerige
podzolgronden met een zanddek enveengronden. Het betreft veelal goed doorlatende
gronden, waarbij de GLG tussen 130en 160cm -mv. ligt. De humuspodzolgronden
met deze Gt zijn (min of meer) sterk droogtegevoelig.
VII GHG = 80-140 cm - mv.; GLG >140 cm -mv.
Verbreiding: Ten zuiden van het Stieltjeskanaal en ten zuidwesten van Weiteveen
Oppervlakte: 265,5 ha = 3,6%
Toelichting: Grondwatertrap VII komt voor bij veldpodzolgronden, moerige
podzolgronden meteenzanddekeneengeringeoppervlakteveengronden.Degronden
met deze Gt, behalve de veengronden, kunnen bij enige droogte sterk verdrogen.

4.7 Overige onderscheidingen
De overige onderscheidingen omvatten aaneengesloten bebouwingen en een zandafgraving. Tot de overige onderscheidingen zijn ook kleine hoogten in het terrein
gerekend. Deze kleine hoogten zijn met een teken aangegeven.
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5 BESCHRIJVING VAN DE VEENDIKTEKAART

Dedik:evanhetaanwezige veenpakket isinklassen weergegeven opkaart 3.Globaal
gezien loopt de veendikte op van west naar oost, met de dikste pakketten in het
midden en oosten van het gebied. Dedunne veenpakketten (<40 cm) bestaan vrijwel
geheel uit verweerd veen. De dikke veenpakketten bestaan langs het Schoonebekerdiepuit broekveen eninde overige gebieden uit veenmosveen op zeggeveen of
geheel uit veenmosveen. Een gedeelte van het veen is bedekt met een zanddek.
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AANHANGSEL Oppervlakte van de legenda-eenheden (ha en %) opde bodemkaart
en de grondwatertrappenkaart

Eenheid

II

III

IV

Vb

VI

VII

Geen

Totaal

aVs

188,1
2,6

80,1
1,1

aVc

44,8
0,6

45,1
0,6

aVz

33,6
0,5

764,8
10,5

277,8
3,8

51,5
0,7

21,7
0,3

16,0 122,2
0,2
1,7

15,1
0,2

226,5
3,1

941,5
12,9

480,2
6,6

16,0 122,2
0,2
1,7

15,1
0,2

1841,5
25,3

70,3
1,0

75,6
1,0

75,4
1,0

221,3
3,0

130,4
1,8

119,8
1,6

44,3
0,6

305,6
4,2

177,4
2,4

163,9
2,2

27,6 264,5
0,4
3,7

34,9
0,5

668,4
9,2

11,1
0,2

378,1
5,2

359,3
4,8

27,6 384,2
0,4
5,3

34,9
0,5

1195,2
16,4

Vs

346,3
4,8

59,0
0,8

130,0
1,8

21,4
0,3

556,8
7,6

Vp

268,8
3,7

9,4
0,1

21,5
0,3

17,7
0,2

317,4
4,4

Vlierveengronden

615,1
8,5

68,4
0,9

151,5
2,1

39,1
0,5

874,2
12,0

aVp

Madeveengronden

266,5
3,7

zVs

zVz

11,1
0,2

zVp

Meerveengronden

vWp

24,1
0,4

zWp

65,9
0,9

vWz

zWz

8,3
0,1

89,9
1,2
1076,2
14,8

9,4
0,1
187,2 451,1
6,2
2,6

66,0
0,9
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Ter inleiding

InopdrachtvandeLandinrichtingsdienst teUtrechtvoerthetDLO-Staring Centrum
regelmatigbodemgeografisch onderzoekuitinlandinrichtingsgebieden. Hetdoelvan
dit onderzoek is onder andere:
- de bodemgesteldheid in kaart te brengen opde schalen 1 : 10 000 of 1 : 25 000;
- degrondentebeoordelen ophungeschiktheid vooréénofmeerbepaaldegebruiksvormen.
Deresultatenvanhetbodemgeografisch onderzoekwordenbeschreveninrapporten,
weergegeven opkaartenenopgeslagen opmagneetband.Invrijweliederrapportwerd
tot nu toe aandacht besteed aan de bodemvorming en de methode van het bodemgeografisch onderzoek. In de aanhangsels bij ieder rapport werd een woordenlijst
gegeven, die termen en begrippen in het rapport of op de kaarten verklaart.
Omtijd enkostentebesparen,heeft hetDLO-StaringCentrumdesteedsterugkerende
facetten inderapportages,(overbodemvorming,methodenvanhet bodemgeografisch
onderzoek,debodemgeschiktheidsbeoordeling, dedigitaleverwerkingenopslag,en
deverklaringofdefinitie vantermenenbegrippen)gebundeldinditrapport.Bijieder
SC-DLO-rapport overbodemgeografisch onderzoekineenlandinrichtingsgebied zal
dit rapport worden toegevoegd. Indien nodig, zal dit rapport tijdig gereviseerd
worden.
Inhoofdstuk 1 wordendebodemvormendefactorenendebodemvormendeprocessen
behandeld.Hoofdstuk 2beschrijft demethodevanhetbodemgeografisch onderzoek:
het veldwerk, de toetsing aan meetresultaten, de indeling van gronden en het
grondwaterstandsverloop, en de opzet van de legenda. Hoofdstuk 3 beschrijft hoe
de bodemgeschiktheidsbeoordeling verloopt. De digitale verwerking van bodemkundige gegevens en de manipulatie-mogelijkheden die het digitale bestand biedt,
wordenbeschreveninhoofdstuk 4.Tenslottezijn inhoofdstuk 5termenenbegrippen
die in rapporten of op kaarten kunnen voorkomen, verklaard of gedefinieerd.
Overdebodemgeschiktheidsbeoordeling (hoofdstuk 3)moet worden opgemerkt dat
hetinterpretatiesysteem vooraloplandelijk niveau (schaal 1 : 50 000)isontwikkeld
endaarvoorgoedbruikbaarbaar is.Erzalzekernogaandachtmoetenworden besteed
aan:
- een verdergaande kwantificering van de interpretatie van grootschalige kaarten;
- de interpretatie voor afzonderlijke gewassen of een bepaald bouwplan;
- de weergave van de interpretatie in kansen van voorkomen van een bepaald
verschijnsel.
Bovendien zal bij de interpretatie voor de landbouw rekening moeten worden
gehouden metdeproduktiebeheersing indeweidebouw enmetdeeisen diedoorde
meststoffenwet en de wet opde bodembescherming worden gesteld; deze zullen in
een toekomstig systeem moeten worden verdisconteerd. In de bosbouw zal in de
toekomstnietuitsluitend meteeninterpretatie voorafzonderlijke boomsoorten maar

in toenemende mate met een beoordeling van combinaties van soorten (bosdoelgroepen) worden gewerkt.
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1 Bodemvorming

Het hoofdstuk bodemvorming is een samenvatting van een gedeelte uit het boek
"Bodemkunde van Nederland, deel 2" van H. de Bakker en W.P. Locher (1990).
Hetbegrip "bodem"isniet eenduidig.Inderuimste zinwordtdaarmeehet bovenste
deel van de aardkorst aangeduid. In de bodemkunde wordt het begrip in beperkte
vormgebruikt.Debodem isdebovenste laagvandeaardkorst voorzoverdezedoor
planten beworteld is of kan worden,of voor zoverdeze onder invloed van fysische,
chemische en biologische processen is veranderd. Vast gesteente en de natte,
ongerijpte ondergrond van losse sedimenten behoren dus bodemkundig gezien niet
tot de bodem.
De fysische, chemische en biologische processen die het bovenste deel van de
aardkorstveranderen,wordenbodemvormendeofpedogenetischeprocessengenoemd.
Hierdoor ontstaat naast een eventueel al aanwezige geogene gelaagdheid (een
gelaagdheid ontstaan door verschillen in afzettingsomstandigheden) een pedogene
gelaagdheid.Degeogeenenpedogeengevormdelagenwordenhorizonten genoemd.
Deverticale opeenvolging vanhorizonten heeteenbodemprofiel. Hoeeen dergelijk
profiel is ontstaan, is afhankelijk van factoren die de bodemvorming sterk
beïnvloeden. Deze factoren worden bodemvormende factoren genoemd. Door de
veelheid vanbodemvormende processen envariatieinbodemvormende factoren zijn
talloze (combinaties van) horizonten mogelijk.
Indevolgendeparagrafen wordendebodemvormendefactoren endebodemvormende
processen behandeld.

1.1 Bodemvormende factoren
In de bodemkunde worden vijf bodemvormende factoren onderscheiden: moedermateriaal, reliëf, klimaat, tijd en biologische factor. Laatstgenoemde wordt
onderverdeeld in: vegetatie, bodemfauna en de mens.
Doordat deze factoren elkaar sterk beïnvloeden, kunnen ze niet als onafhankelijke
variabelen beschouwd worden, zoals hierna zal blijken.

1.1.1 Moedermateriaal
Het moedermateriaal, ook weluitgangsmateriaal genoemd, ishet materiaal waaruit
de bodem is gevormd, het verse sediment vóór de verandering door de bodemvorming. De aard van dit materiaal is bepalend voor de bufferende werking van de
grond tegenuitlogingsprocessen. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen
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het effect van de textuur van de grond (lutum- en leemgehalte en grofheid van het
zand) en de mineralogische samenstelling.
Naarmate de grond kleiiger is, verloopt de uitspoeling trager omdat de adsorptiecapaciteit voor kationen hoger is. Een kleigrond "veroudert" daardoor minder snel
dan een zandgrond. Er is dus een interactie tussen de bodemvormende factoren
moedermateriaal en tijd.
Demineralogische samenstellingisvooralvanbelanginverband metdehoeveelheid
"basen" (Ca, Mg,Na en K)die in degemakkelijk verweerbare mineralen aanwezig
is en daardoor kan dienen ter vervanging vanuitgespoelde kationen. Wanneer deze
aanvulling er niet, of niet meer voldoende is, verzuurt de grond en worden
humusbestanddelen getransporteerd.
Bijna alle minerale gronden in Nederland zijn gevormd in klastische sedimenten,
uiteenlopend van grove zanden tot zware kleien. Ze kunnen op de volgende wijze
afgezet zijn:
- eolisch, zoals loss en dekzand of de duinen langs de kust of het stuifzand;
- fluviatiel, zoals afzettingen van de Rijn, de Maas en hun zijrivieren;
- marien, zoals de Afzettingen van Calais en Duinkerke;
- glaciaal, zoals keileem en fluvioglaciaal zand.
Het enige losse materiaal dat in Nederland gevormd is uit vast gesteente, is het
verweringsmateriaal uit het Carboon en Krijt.
Het moedermateriaal van de veengronden loopt uiteen van het eutrofe bosveen tot
het oligotrofe veenmosveen; dit materiaal is ter plaatse ontstaan.

1.1.2 Reliëf
De invloed van het reliëf of topografie op de bodemvorming hangt in Nederland
vooralsamenmetdedieptevandegrondwaterstand endewaterbewegingindegrond.
Zoworden"hooggelegen"grondenonderscheiden,diewordengekenmerktdoordiepe
grondwaterstanden eneenneergaandewaterbewegingen"laaggelegen"gronden,die
worden gekenmerkt door hoge grondwaterstanden. Dit ishet meest uitgesproken in
dezandgebieden, maarookindeanderegebieden komen verschillen in grondwaterstanden voor die samenhangen met het reliëf.
Bijhooggelegen gronden kantransport vanhumusenlutumplaatsgevonden hebben
vanuitdebovengrond naardiepergelegen lagen;doordediepere grondwaterstanden
reikt ook de biologische activiteit dieper en kan homogenisatie zijn opgetreden. In
zeerjonge gronden zijn deze gevolgen nogniet zichtbaar ofmeetbaar; hieruit blijkt
dat er een interactie is met de bodemvormende factor tijd. Ook zijn voor deze
processen organische stof en bodemleven nodig (interactie met de biologische
bodemvormende factor).
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Laaggelegen gronden hebben vaak een humusrijke, soms zelfs venige bovengrond
en door wisselende oxidatie-reductie-omstandigheden vertonen ze roestvlekken en
grijze vlekken; in de ondergrond hebben zulke gronden homogeen "blauwige"
(donkergrijze) kleuren, de zgn. permanent gereduceerde ondergrond. Laaggelegen
gronden in zandgebieden vertonen soms kwel, waardoor een opeenhoping van
ijzerverbindingen is te zien in de vorm van oxiden, carbonaten, fosfaten enz.
Daarnaast komen in de zandgebieden laaggelegen gronden voor die liggen in een
inzijgingssituatie,waardoorjuisthumusenijzerzijnuitgespoeld.Lage zandgronden
in een kwelsituatie zijn vaak beek- en broekeerdgronden; in een inzijgingssituatie
zijn het overwegend gooreerd- en veldpodzolgronden.
Inhooggelegen grondenheeft hetbodemleveneenanderesamenstellingdaninlaaggelegen gronden; in de rivierkleigronden hebben de hooggelegen gronden op de
stroomruggen een anderetextuur dan delaaggelegen gronden indekommen (eerstgenoemde zijn lichter). Dit zijn voorbeelden van respectievelijk een interactie van
het reliëf met de biologische factor en met het moedermateriaal.

1.1.3 Klimaat
Het klimaat speelt een grote rol in de bodemvorming. Op wereldschaal gezien, is
er een duidelijke samenhang tussen de klimaatzones en de bodemvorming.
Nederland heeft een vochtig, gematigd klimaat, Cfb in Köppen's classificatie (C:
gematigd regenklimaat met een laagste maandtemperatuur tussen -3 en +18 °C, f:
eenminofmeergelijkmatige verdelingvandeneerslagoverhetjaar,enb:minstens
4 maanden per jaar boven 10°C).
InNederland iseenneerslagoverschot (neerslaggroterdanverdamping)indewinter
en een neerslagtekort (verdamping groter dan neerslag) in de zomer. Het neerslagoverschot isgroterdanhettekort; hetgemiddeldejaarlijkse neerslagoverschot isca.
250 mm. Er is een fluctuerende grondwaterstand en een overwegend neergaande
waterbeweging indegrond.Veelgronden inNederlandkunnen daardoorgekarakteriseerd worden opuitspoelingsverschijnselen. Ditkanzoweldeinde bodemoplossing
aanwezige ionen enmoleculen betreffen alsdecolloïdale lutum- en humusdeeltjes.
Behalve dewaterbalans (neerslag-verdamping) is ookdetemperatuur eenklimaatsfactor van belang. De temperatuur beïnvloedt zowel de chemische, fysische als
(micro)biologische processen, o.a. de produktie en omzetting van organische stof.
Wat dat betreft wordt Nederland gekarakteriseerd door een matige produktie van
organische stof en een eveneens matige afbraak van organische stof op en in de
bodem. Ook dit iseen voorbeeld van interactie tussen debodemvormende factoren,
nl. tussen het klimaat en de biologische factor.
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1.1.4 Tijd
De factor tijd is op zichzelf genomen geen bodemvormende factor; bedoeld wordt
dateenbepaalde combinatie vandeanderebodemvormende factoren eerst zichtbaar
(meetbaar) wordt, als een zekere tijd is verlopen. Sommige processen verlopen
langzaam, andere snel.Eenpodzolgrond heeft meestal enige honderdenjaren nodig
voorzijn vorming;derijpingvanslap,gereduceerd sliktoteengeoxideerde, stevige
grond vergt na drooglegging slechts enige tientallen jaren.
Detijd speeltduseenbelangrijke rolbijdebodemvorming,directmaarook indirect,
doordat in de loop van de tijd de overige bodemvormende factoren kunnen
veranderen.Vooralhetingrijpen vandemensheeft deontwatering,het grondgebruik
en de vegetatie veranderd.
De directe invloed van de tijd blijkt bijvoorbeeld in de rivierkleigebieden. Bij de
jonge rivierkleigronden is de bovengrond niet ouder dan 1000 à 2000 jaar, terwijl
hetmoedermateriaal vandemeesteouderivierkleigronden afgezet isopdeovergang
vanhetPleistoceennaarhetHoloceen,ca. 10 000jaar geleden.Doordit tijdsverschil
vertonen de oude rivierkleigronden bij een goede ontwatering verschillen in
bodemvormingmetdejongerivierkleigronden (o.a.lagepH,verweringvansilicaten
en transport van lutum). De jonge gronden vertonen in deze situatie alleen enige
ontkalking.
Nietdeouderdom vandeafzetting isbepalend voorhetbeginvandebodemvorming,
maar de ouderdom van het oppervlak. Ditkan verduidelijkt worden mettwee voorbeelden.Hetzand vandeVeluwseheuvelsismeerdan200 000jaargeleden afgezet
enzo'n 150000jaargeledendoorhetSkandinavische landijs totheuvels opgestuwd.
In de laatste ijstijd is echter door solifluctie en erosie het tegenwoordige maaiveld
ontstaan en dit is dus niet veel ouder dan de oppervlakte van onze dekzanden (ca.
10 000jaar).Hettweedevoorbeeld istevindenindedroogmakerijen. Door afgraving
oferosievanhetveenendedroogleggingvandedaardoorontstaneplassenenmeren
indelaatste200tot300jaar,liggendeAfzettingen vanCalais(enigeduizendenjaren
oud) aan het oppervlak. Hierin is de bodemvorming na de droogmaking begonnen.
Ruwweg dehelft van Nederland heeft moedermateriaal van holocene ouderdom en
de andere helft van pleistocene ouderdom, in minder dan 1%ishet ouder. Degrens
tussen hetHoloceen enhetPleistoceen isgesteld op 10 000jaar geleden,maarmeer
dan driekwart van deholocene sedimenten die aan de oppervlakte liggen, isjonger
dan 1000jaar. Dit geldt zeker voor de veengebieden. Veen dat aan het oppervlak
ligt, is doorgegroeid totdat de mens daaraan een eind maakte door ontwatering en
ontginning, en dat is niet veel langer dan zes- tot zevenhonderd jaar geleden
begonnen.

1.1.5 Biologische factor
De biologische factor speelt een grote rol bij de bodemvorming, vanaf de microorganismen tot de mens.
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Ook deze factor vertoont interacties met de andere bodemvormende factoren. Een
grond met hoge grondwaterstanden heeft een andere natuurlijke vegetatie dan een
grond waarin dit niet het geval is; een kleigrond heeft een ander bodemleven dan
een zandgrond, enz.
De biologische factor wordt onderverdeeld in: vegetatie, bodemfauna en de mens.
Vegetatie
Devegetatie levert voor het grootste deelhet uitgangsmateriaal voorde organische
stof in de grond. De natuurlijke vegetatie is afhankelijk van de rijkdom van het
substraat (het moedermateriaal),ni.detextuur,mineralogische samenstelling, zouten kalkgehalte. In de Nederlandse omstandigheden bestond de vegetatie tijdens de
ontginningvoornamelijk uitloofbos, metuitzondering vandeboomlozehogevenen
enzoutegetijdegebieden. InNederlandkomtnupraktischgeennatuurlijke vegetatie
meer voor.
Oligotrofe,hogeveneneneengrootdeelvandemesotrofevenenhaddeneenkruidenvegetatie en vrijwel geen bomen. Alleen de eutrofe broek- en bosvenen droegen
moerasbos.
Dezand-enlössgebieden hebben eenvegetatie-opeenvolging gehad vanaf heteinde
van het Pleistoceen tot heden. Palynologen hebben deze opeenvolging bestudeerd
doorstuifmeelonderzoek inlagendieorganische stofbevatten.Elkeonderzoekerdie
zich bezig houdt met de bestudering van de invloed van de vegetatie op de
bodemvorming in deze gebieden, dient errekening mee te houden dat de vegetatie
aanzienlijk veranderd is sinds het begin van de bodemvorming. Een belangrijke
verandering is de verdwijning van bos en het ontstaan van heidevelden.
Indezeekleigebieden zijn denieuwlandpolders bedijkt uitschorren ofkweldersmet
een zout-tolerante kruidenvegetatie, sommige polders zelfs uit kale slikken. De
gronden vandeZuiderzeepolders hadden oorspronkelijk geenvegetatiemaarhebben
gedurendeenigejarennadedroogleggingeenrietvegetatiegehad.Degorzen,bedijkte
nieuwlandpolders en de rivierkleigebieden hebben wel bos gehad.
Bodemfauna
Boderndieren spelen een belangrijke rol bijde bodemvorming. Een opvallend voorbeeld hiervan is het bodemvormend proces homogenisatie (par. 1.2.9); hierbij
verdwijnt vnl. door gravende boderndieren de oorspronkelijke sedimentaire
gelaagdheid.
Mens
Demensiseenzeerbelangrijke bodemvormendefactor. Eenvoorbeeld ishetontstaan
van de enkeerdgronden. De dikke humushoudende bovengrond is ontstaan door
geleidelijke ophoging met plaggenmest die enig zand bevatte. De plaggen werden
o.a. op de heidevelden gestoken, waardoor indirect gebieden met stuifzanden
ontstonden. Andere voorbeelden zijn waterhuishoudkundige ingrepen (ontwatering
en afwatering), bemesting, ontginning en herontginning, en bedijking.
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1.2 Bodemvormende processen
Bodemvormende processen zijn alle gebeurtenissen die de kenmerken en eigenschappen van moedermateriaal veranderen.
In paragraaf 1.1 zijn de factoren genoemd die deze processen beïnvloeden; de
verschillende mate waarin deze factoren werken (of gewerkt hebben) en hun interactiesveroorzakeneenzeercomplexgeheel.Sommigegedeeltenvan bodemvormende
processen zijn fysisch, andere gedeelten zijn chemisch. Het totaal van bodemvormende processen is meestal niet of nauwelijks te kwantificieren of met reactievergelijkingen te beschrijven.
De bodemvormende processen worden verdeeld in omzettingsprocessen en
verplaatsingsprocessen. Ondereerstgenoemde groepvallen alleveranderingen door
omzetting van het moedermateriaal zelf (ook nieuwvorming daarin en afbraak van
sommige componenten daarvan). Bij de tweede groep behoren alle veranderingen
doorverplaatsingvansommigebestanddelen binnenhetmoedermateriaal(onderdeze
verplaatsing vallen ookaan-enafvoer vanbestanddelen enmenging/homogenisatie
daarvan).
Deze tweedeling (tabel 1) wordt in de meeste handboeken toegepast, maar in feite
treden bij veel processen zowel omzettingen als verplaatsingen op.
Tabel1 Overzicht vande tweegroepen van bodemvormende
processen
Omzettingsprocessen

Verplaatsingsprocessen

Humusvorming
Ontkalking
Silicaatverwcring
Ferrolyse
Rijping
Katteklcivorming

Podzolering
Glcyvorming
Kleiverplaatsing
Homogenisatic

1.2.1 Humusvorming
Een van de meest universele bodemvormende processen is de omzetting van
organische stof tot humus (humificatie) en de ophoping hiervan open in de bovengrond. Bij maagdelijke, arme gronden (meestal kalkloze zandgronden) is deze
omzetting gering en ontstaat er een ophoping op de bovengrond (vorming van de
O-horizont) en wordt gesproken van ruwe humus. In de grond wordt de gevormde
humusgemengdmetdemineralebestanddelen(vormingvandeAh-horizont).Ingoed
geäereerdekleigronden (xerokleigronden)wordtnietalleendeorganischestof vrijwel
geheelinhumusomgezet(doordegoedevoedingstoestand),maarisdemengingook
inniger.Demengingishetwerkvanbodemdieren,vooralregenwormen.Deontstane
humusvorm wordt muil genoemd. In zandgronden is de menging met de minerale
bestanddelen minderenkomtdehumusvooralslosseexcrementen van arthropoden
(geleedpotige dieren, zoals insecten, duizendpoten en spinnen), moder genoemd.
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De bron vandeorganische stof isdevegetatie (eninmindere matedefauna).Ook
kaninitieel alorganische stof aanwezig zijn dietegelijkertijd metdeminerale delen
(synsedimentair =tijdensdesedimentatie)isafgezet. Zoheeft recent afgezet marien
sediment meestal enige procenten organische stof dietijdens derijping (par. 1.2.4)
vrijwel geheel verdwijnt.
Veenvorming isuiteraard ookeenophoping vanorganische stof, waarbij eveneens
factoren alstijd, klimaat, vegetatie enreliëf belangrijk zijn. Veenvorming wordtin
de bodemkunde echter meer gezien alseenlithogeen danalseenpedogeen proces.
Naontginningenontwatering beginnen deeigenlijke bodemvormendeprocessenin
het moedermateriaal. Een belangrijk proces is de omzetting van het veen in de
bovengrond tothumus,waarbij voornamelijk doordierlijke activiteit de herkenbare
plantenstructuur verloren gaat. In veengronden wordt deze bijzondere vorm van
humificatie gewoonlijk veraardinggenoemd;alshetveenvrijwel alleendooroxidatie
is veranderd (in de laag onder de A-horizont), wordt ook wel van "verwering"
gesproken. In het algemeen wordt deze term echter alleen voor de afbraak van
minerale delen gebruikt.
Veraarding en verwering vanveen gaat uiteraard ookgepaard met materieverlies,
doordat de organische stof gedeeltelijk is gemineraliseerd tot o.a. C0 2 en H 2 0;
hierdoor zakt het maaiveld.

1.2.2 Ontkalking en silicaatverwering
Verwering vanmineralen isin onsklimaat eenzeer algemeen verschijnsel. Onder
verwering wordt dealdanniet volledige afbraak vandekristalstructuur vanzowel
primaireals secundairemineralen verstaan alsmededevormingvan laatstgenoemde
mineralen.
Deverwering vanvast gesteente wordt hierniet besproken. Hetresultaat hiervanis
losse grond bestaande uiteenmengsel vanzeer verschillende korrelgrootten. Blijft
ditmateriaalterplaatsevanzijn ontstaanliggendanwordtgesprokenvan autochtoon
materiaal, ishetnazijn ontstaan opeenof andere manier verplaatst, danwordtdit
allochtoonmateriaalgenoemd.Openkelehonderdenhectarenna(degrondeninZuidLimburgdieinafzettingen vanhetKrijt ontstaan zijn) bestaat het moedermateriaal
van de Nederlandse minerale gronden uit allochtoon materiaal.
De mate van chemische verwering hangt samen met in de bodem aanwezige
mineralen die in thermodynamisch opzicht slechts stabiel zijn voor zover ereen
evenwicht ismetdebodemoplossing. Deze oplossing verandert echter voortdurend
van samenstelling doorb.v.:
- percolatie vandegrond metregenwater (afvoer vanoplosbare reactieprodukten);
- produktievananorganische(H2C03)enorganischezurendoorbodemflora en -fauna
(produktie vanH+-ionen);
- produktievancomplexerende organischeverbindingen (complexering vanFeen Al);
- afwisseling vandrogeennatteperioden(oxidatie-reductieverschijnselen, produktie
van HMonen na oxidatie vanFe2+ tot Fe3+).
17

Tussen de mineralen die in de bodem voorkomen, bestaan verschillen in oplosbaarheid. Vooral calcium- en magnesiumcarbonaten lossen gemakkelijker op dan silicaatmineralen. In de kalkhoudende gronden waarin deze carbonaten voorkomen, uit de
verwering zich vaak het eerst in de vorm van ontkalking. Het onder invloed van de
biosfeer optredende proces kan door de volgende reactievergelijking worden weergegeven:
CaC0 3 + C 0 2 + H 2 0 <=> Ca2+ + 2HC0 3
Zolang degrond nogcalciumcarbonaat (kalk) bevat, blijft depH ongeveer 7. Wanneer
de vrijkomende Ca2+(en Mg2+)-ionen samen met de HCOj-ionen worden afgevoerd
door percolatie met regenwater, verdwijnen op deze manier de carbonaten.
Wanneer een grond geen kalk meer bevat,dalen zoweldepH als de basenverzadiging
van de grond.
BV =Ca2+ + Mg2+ + K+ + Na* waarin:
CEC
BV
Ca2+
Mg2+
K+
Na +
CEC

= basenverzadiging;
= equivalent geads. Ca2+ per kg grond;
= equivalent geads. Mg2+ per kg grond;
= mol geads. K+ per kg grond;
= mol geads. Na+ per kg grond;
= kationen uitwisselingscapaciteit (mol geadsorbeerde eenwaardige pluslading
per kg droge grond).

De "basische"kationen (Ca2+,Mg2+,K+enNa+)worden dan aan het adsorptiecomplex
gedeeltelijk vervangen door H+- en/of Al3+(A10H2+)-ionen, waardoor de basenverzadiging kleiner wordt dan 100%. De vervanging door Al is een gevolg van de
silicaatverwering die op gang komt na ontkalking. De silicaten, als groep, bevatten
naast Si vooral Al en Fe, maar ook Ca, Mg, K en Na.
Andere kationen zoals Mn2+, Zn2+, Cu2+ zijn meestal slechts als sporenelementen
aanwezig. De "basische" kationen worden gedeeltelijk geadsorbeerd, maar ondervinden bij lage pH veel concurrentie van Al3+-ionen. Verder kunnen ze in nieuwe
mineralen worden ingebouwd, door deplant worden opgenomen ofinhet grondwater
terecht komen. Vermoedelijk komt echter een belangrijk deel van deze ionen in het
grondwater terecht. Dit laatste geldt eveneens voor het vrijgekomen kiezelzuur.
Al3+-ionen komen alleen in de grond voor bij lage pH's (<4,5 gemeten in 1Normaal
KCl). Door hun hoge lading worden ze echter sterk geadsorbeerd. Bij hogere pH's
komen eenkernige (bijv. A10H2+) enmeerkernige hydrolysecomplexen voor. Laatstgenoemde complexen worden vrijwel irreversibel geadsorbeerd. Transport van Al
doorde bodem vindt daardoorhoofdzakelijk plaats viadecomplexen met humuszuren
en andere organische verbindingen; dit geldt ook voor driewaardig ijzer, Fe3+.
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Alsnevenprocesvandeverweringwordtverbruining genoemd;eenroodkleuringzou
op tropische omstandigheden wijzen. De bruine kleur van de Bw-horizonten in
ooivaaggronden in de rivierkleigebieden is echter geheel aan homogenisatie toe te
schrijven. Deze gronden zijn nog kalkrijk of hebben op zijn minst nog een hoge
basenverzadiging;erkandusnoggeenverweringzijnopgetreden.Verweringgepaard
gaande;metverbruining (vrijkomen vanijzer) wordt gevonden inde Bw-horizonten
van vorstvaaggronden, zoals die o.a. in dekzand voorkomen.

1.2.3 Ferrolyse
De bij de gleyverschijnselen (par. 1.2.7)te bespreken afwisseling van oxidatie en
reductie kan de silicaatverwering versterken. Dit is het geval wanneer tijdens de
reductiefase hetgereduceerde ijzer achterblijft endeoverige reactieprodukten (vnl.
HCO3" )worden afgevoerd. Inde oxidatiefase treedt resp. oxidatieen hydrolyse van
ijzer op.Dedaarbijvrijkomende H+-ionenleidentotsilicaatverwering; ditdeelproces
wordt ferrolyse genoemd.

1.2.4 Rijping
Rijping, ookwelinitialebodemvorming genoemd,ishetprocesdatbegintnadrooglegging van een waterrijk sediment. De drooglegging bestaat uit inpoldering van
buitendijks land (j° n g e zeekleipolders),ondiepeplassenenmeren (droogmakerijen)
endevoormaligeZuiderzee(IJsselmeerpolders).Dedroogleggingwordtgevolgddoor
ontwateringenafwatering doormiddelvangreppelsen/ofdrainbuizenensloten.Het
waterrijke sedimentisindeuitgangstoestand eenwekegereduceerdemodderzonder
structuurelementen die door het rijpingsproces in een begaanbare, gescheurde en
geoxideerde cultuurgrond verandert. Dit proces is onder optimale omstandigheden
(goede ontwatering, geen kwel, geen potentiële katteklei) binnen enige decennia
voltooid,indebovengrond eerderdanindeondergrond.Daarnawordtnietmeervan
initiale maar van voortgaande bodemvorming gesproken. De rijping is vooral een
fysisch proces, maar zij heeft ook chemische en biologische aspecten.
Fysische rijping
De belangrijkste aspecten van de fysische rijping zijn de volumevermindering
(inklinking) en het steviger worden van de grond. Deze zijn beide het gevolg van
irreversibel waterverlies. De weke modder gaat hierdoor scheuren en er worden
structuurelementen gevormd. Omdat water voornamelijk aan lutum en organische
stof is gebonden, is het waterverlies des te groter naarmate de grond kleiiger en
humeuzer is (bij zand is de fysische rijping dan ook nauwelijks te meten; in de
classificatie wordt het als fysisch gerijpt beschouwd).
De snelheid van de fysische rijping is onder meer afhankelijk van de vegetatie (de
wateronttrekkingdoorplantewortelsisdebelangrijkste oorzaak vanhetwaterverlies),
de af- en ontwatering en het profielverloop.
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De mate van fysische rijping kan redelijk goed aan de consistentie (mate van
stevigheid) worden beoordeeld. In de classificatie worden vijf rijpingsklassen
onderscheiden (zie woordenlijst).
Chemische rijping
Door de fysische rijping wordt de grond doorlatend en doorlucht; de chemische
veranderingen die hierdoor in het rijpende sediment ontstaan, worden chemische
rijping genoemd.
De belangrijkste veranderingen zijn:
- oxidatie vanhet gereduceerde slik;
- kattekleivorming (wordt in paragraaf 1.2.5 behandeld, maar valt strikt genomen
onder chemische rijping);
- oxidatie vanFe2+ tot Fe3+ endaardoor neerslaan vanijzerverbindingen in gangen
en langs scheuren;
- afbraak vanen veranderingen in de organische stof;
- omzettingen bijdeuitwisselbare kationen: Na+-enMg2+-ionen aanhetadsorptiecomplex worden geleidelijk en gedeeltelijk vervangen door Ca2+.
Biologische rijping
Altijdens deafzetting ontstaan biogenegangen inhetsediment,eenproces datzich
dusvoordebedijking afspeelt. Veranderingen dietijdens derijpingdoor biologische
oorzaken ontstaan, worden biologische rijping genoemd. Bodemvorming door
biologische rijping is echter gering, zeker als de pas bedijkte polder direct als
bouwland wordt gebruikt. Alsdeomstandigheden gunstig zijn, treden veel grotere
veranderingen door devegetatie endebodemfauna pas opnadevoltooiing vande
rijping; dit proces behoort dan niet meer bij de initiale maar bij de voortgaande
bodemvorming en wordt homogenisatie genoemd (par.1.2.9).

1.2.5 Kattekleivorming
Behalvekalkrijke enkalklozekleien,komen ookextreemzurekleienvoor,dienaast
roestvlekken ooktypische gelevlekkenhebben.Dezeafzettingen zijn beperkttotde
zeekleigebieden. Dergelijke klei wordt katteklei genoemd.
Kattekleivorming iseenproces datzich tijdens derijping afspeelt; strikt genomen
is heteenbodemvormend proces datonder derijping valt. Hetkomt in Nederland
zoveel voor dat hetin een afzonderlijke subparagraaf besproken wordt.
Hetontstaanvankattekleiwordtverklaard uithetsedimentatiemilieu. Onderbepaalde
omstandigheden wordentijdens desedimentatievanmarieneafzettingen aanzienlijke
hoeveelheden pyriet (FeS2)opgehoopt.Ditiseenrechtstreeks gevolgvandereductie
van sulfaat uit zeewater tot sulfide. Daar deze reductie door sulfaatreducerende
bacteriën wordtveroorzaakt,isdehoeveelheid pyrietafhankelijk vandetoevoervan
(gemakkelijk verteerbare) organische stof.Dehoogsteconcentraties wordendanook
niet aangetroffen inzoute,maarinbrakkegebieden waar zicheenrietvegetatiekon
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ontwikkelen.Bijdrooglegging(inpoldering)vandergelijke gebiedenoxideertpyriet
endazirdoorontstaangelevlekkenvanbasischijzersulfaat (jarosiet) enbruinevlekken
van ijzeroxide. Het bij de pyrietoxidatie vrijkomende zwavelzuur lost in eerste
instantiedeaanwezigecarbonaten op.Alsdezenietmeeraanwezig zijn, worden ook
de silicaten -in deze gronden hoofdzakelijk kleimineralen- aangetast.
Zuur materiaal ontstaat ook wanneer pyriethoudend materiaal uit de gereduceerde
ondergrond naar boven wordt gebracht bij het uitbaggeren van sloten, kanalen en
recréatievijvers.

1.2.6 Podzolering
Humus die in de bovengrond van arme, zure gronden is ontstaan (par. 1.2.1) valt
gemakkelijk uiteen (dispergeert), wordt als disperse humus (colloïdale oplossing)
uitgespoeld en slaat op enige diepte weer neer op de zandkorrels. Dit humustype
wordt vanwege het ontbreken van enige (met microscoop) waarneembare structuur
amorfe humus genoemd en ligt als huidjes rond de zandkorrels.
Amorfe humus komt het meest voor bij zandgronden als gemakkelijk verweerbare
mineralen ontbreken, door verwering verdwenen zijn of nietmeer voldoende basen
naleveren.Deuitgespoeldehumuszuren (fulvo- enhuminezuren)hopenzichopenige
diepte weer op, samen met Fe en/of Al.
Dit proces van uitspoeling en inspoeling (precipitatie) van humus, Al en Fe wordt
podzolering genoemd. Het is al een oude term, vermoedelijk een praktijkterm die
door de Rus Dokuchaiev in de vorige eeuw voor deze zonale bodem is ingevoerd
(Russ.pod =gelijkend op,enzola=as,naardelichtgrijze kleurdiedeuitspoelingshorizont,deE-horizont,kanhebben).Hetiseenbodemvormend procesdatuiteraard
alleen in een klimaat kan voorkomen waarin de neerslag de verdamping overtreft.
Hierbij dient teworden aangetekend datditproces zichbij onsindewinter afspeelt.
Ditintegenstelling totdeklassieke gebieden waarpodzolgronden voorkomen opde
overgang van de loofhoutgordel naar de toendragordel.
Podzolering indebovenomschreven betekenis wordt inNederland alleen gevonden
in zandgronden, in bepaalde moerige gronden en veengronden. De zandgronden
dienen dan ook nog weinig lutum en leem te bevatten en bovendien mineralogisch
arm te zijn. In moedermateriaal met meer dan enige procenten lutum, of meer dan
enigetientallenprocenten leem,ofdatmineralogisch rijk is,treedt geenpodzolering
op.Indit "rijke"moedermateriaal kunnen bruinegronden worden aangetroffen (o.a.
vorstvaaggronden). Ook veengronden en moerige gronden moeten arm zijn, d.w.z.
oligotroof, wil er podzolering optreden. In de veenkoloniën wordt onder de zure
restveenlaag vaakingespoeldehumusaangetroffen. Wanneerbijgebruik alsbouwland
veenwordtaangeploegd endaardoorversneld wordtomgezet,treedt humustransport
op doordat er weinig binding is met mineraal materiaal (ontbreken van lutum).
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Men zou verwachten dat podzolering alleen gevonden zou worden bij gronden met
diepe grondwaterstanden. Dit is beslist niet het geval. De hydropodzolgronden
vertonen zelfs een extremere bodemvorming dan de xeropodzolgronden. Is uit
laatstgenoemde gronden het ijzer alleen uit de E-horizont verdwenen, in de
hydropodzolgronden isookdeB-horizont enhetbovenstegedeeltevandeC-horizont
ontijzerd.

1.2.7 Gleyverschijnselen
IJzer kan onder bepaalde omstandigheden veel beweeglijker in de grond zijn dan
aluminium.Fe3+kangereduceerd wordentotFe2+enFe2+-hydroxiden zijn veel beter
oplosbaar dan Fe3+-oxiden. Voorwaarden voor de reductie zijn:
- continue of periodieke verzadiging met water;
- aanwezigheid van organische stof waardoor reductie mogelijk is;
- eentemperatuur waarbij hetdoormicro-organismen gekatalyseerde reductieproces
kan plaatsvinden.
Periodiek metwaterverzadigdehorizontenenlagen zijn vaakgekarakteriseerd door
een laag met een grijze matrix met bruine roestvlekken langs wortelgangen en
scheuren; daaronder is de grond homogeen donkergrijs zonder roestvlekken.
Langs de gangen en scheuren is lucht (zuurstof) naar binnen gedrongen die het uit
de grondmassa gemobiliseerde ijzer weer heeft geoxideerd waardoor het is neergeslagen. Deroestvlekken in degrijze matrix worden gleyverschijnselen genoemd.
Gleyverschijnselen komen vooral voor inde zone waarin het grondwater fluctueert
(of heeft gefluctueerd, fossiele gley).
Lokaal kan zoveel ijzer afgezet zijn dat geen grijze matrix meer zichtbaar is en de
horizontgeheelroodgekleurd is.Meestalkomendanookdonkerbruine of bruinrode
concretiesvoor,somszelfplaten.Dezeijzerverrijking wordtmoerasijzererts, ijzeroer,
rodoornofrodolmgenoemdenwordtvrijweluitsluitend indebeekdalen vandezandgebieden gevonden. Tot voor enige decennia werd het commercieel gewonnen; het
wasdebasis van deijzerindustrie inde Achterhoek. Ook werd het gebruikt voorde
zuivering van stadsgas.
Soms komt een afwijkend roestbeeld voor: een bruine, roestige matrix met grijs
gekleurdewandenvanstructuur-elementen enmetgrijsgekleurdegangenenscheuren.
Deze gleyverschijnselen worden aangetroffen in bovengronden waar percolerend
regenwatertijdelijk stagneert.Dezegleyverschijnselen wordenpseudogley genoemd.
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1.2.8 Kleiverplaatsing
Uitspoeling van fijne deeltjes uit de bovengrond en inspoeling daarvan in de
ondergrond wordt kleiverplaatsing genoemd. Er is voor de term kleiverplaatsing
gekozen en niet lutumverplaatsing. De verplaatste fijne deeltjes bestaan vnl. uit
kleimJieralen uit de lutumfractie.
Uiteraardtreedtkleiverplaatsing alleenopinkleiigmoedermateriaal,d.w.z.inleem-,
zavel-enkleigronden diebovendien alvrij oud zijn.Hetverschijnsel wordtdanook
vnl. gevonden in lössgronden en oude rivierkleigronden, maar het is ook waargenomen in jonge rivierkleigronden van pre-Romeinse ouderdom.
Inrijkerezandgrondenkandoorverweringnieuwvormingvankleimineralen optreden.
Deze gronden (meestal moderpodzolgronden) vertonen ook kleiverplaatsing. In
tegenstelling tot dekleiige gronden gebeurt dit niet in een aaneengesloten horizont
maar in dunnere of dikkere lagen. Deze variëren in dikte van enige mmtot 10à20
cm; de dunnere worden fibers, de wat dikkere lagen worden banden genoemd. In
dezeinspoelingslagen isdetextuur meestal kleiig, zwak lemigzand met daartussen
kleiarm,leemarmzand.Ookinzanddatonderdunneloss,keileem ofouderivierklei
ligt, kan klei-inspoeling in deze vorm ontwikkeld zijn.
Kleiverplaatsing kan slechts optreden alsdekleigedispergeerd is.Bij eenhoge Cabezettingisditniethetgeval;voordatkleiverplaatsing kanoptreden moeteengrond
danooknietalleenontkalktzijn,maarookzijnbasenverzadigingmoetalwatgedaald
zijn. Ook hierop zijn weer uitzonderingen. Bij een hoge Na-bezetting is klei sterk
gedispergeerd (denk aan de instabiele structuur van met zeewater geïnundeerde
gronden) en kan klei gemakkelijk uitspoelen.
Vermoedelijk is dit de verklaring dat ook in bepaalde zeekleigronden (knip en
knippige zeekleigronden) plaatselijk kleiverplaatsing geconstateerd wordt. Een
knipkleigrond is een kalkarme, lichte tot zware kleigrond, met landbouwkundig
ongunstige eigenschappen. Hij onderscheidt zich van normale, kalkarme zeekleigronden o.a. door een wat afwijkende kleur, verdeling van de roest en andere vrij
moeilijk te omschrijven kenmerken, zoals een grauwe vlekkerige kleur onderdeAhorizont en vaak een instabiele structuur. De knipkleigronden hebben relatief veel
Mg aan het adsorptiecomplex (een lage calcium-magnesiumverhouding, meestal
beneden 10,somszelfsbeneden 3,integenstellingtot"normale"zeeklei,waarindeze
verhouding wel boven de 20 ligt). Dit zou een relict kunnen zijn van de oorspronkelijk hoge,Na-enMg-bezetting.Decombinatie vanhetgemakkelijk uitwisselbareNa-ion,hetmoeilijk uitwisselbare Mg-ionendekalkarmoede,levertdehuidige
kationenbezetting op.
Bij een zure grond (pH-KCl < 5) is de klei opnieuw weinig beweeglijk, omdat dan
uitwisselbare en vrije Al-ionen voorkomen die sterk coagulerend werken.
De gedispergeerde klei wordt met het regenwater naar beneden getransporteerd en
inporiënenscheuren alshuidjes afgezet. Ditgebeurt alséénofmeervande factoren
die de dispergering en het transport bevorderen, niet meer werkzaam zijn. De klei
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kanuitvlokkenalsdeconcentratievanCa-ionentoeneemt(debasenverzadiging stijgt)
en de poriën of scheuren kunnen doodlopen waardoor de suspensie mechanisch
uitgefilterd wordt. Zoalsmeerbodemvormende processen isookditproces nogniet
geheel duidelijk.

1.2.9 Homogenisatie
Sommige lichte klei- en zavelgronden hebben een homogeen bruin gekleurde, niet
gelaagde ondergrond, waarin geen grijze vlekken of roestvlekken voorkomen. Ze
worden vrijwel uitsluitend gevonden opdevan nature goed ontwaterde stroomruggrondeninderivierkleigebieden.Dezeverbruiningisnietdoorverwering(par.1.2.2)
ontstaan omdat deze gronden nog kalkrijk zijn of tenminste nog een hoge basenverzadiging hebben.
Het proces, waarbij de oorspronkelijke sedimentaire gelaagdheid en eventueel
aanwezige grijze vlekken en roestvlekken door biologische menging verdwijnen,
wordt homogenisatie genoemd. Het proces treedt alleen op bij goede ontwatering
en hoge biologische activiteit; dit laatste ligt door de herhaalde grondbewerking in
bouwland opeenveellagerniveaudanonderbosofgrasland.Gravende bodemdieren
(mollen en wormen) maar ook de vegetatie spelen een belangrijke rol bij dehomogenisatie.Devegetatieisnietalleenbelangrijk alshumusproducente maardeplantewortels kunnen ook mechanisch aan de verstoring van de gelaagdheid bijdragen.
Het is dan ook waarschijnlijk dat de homogenisatie van de gronden op de stroomruggen al voor de occupatie door de mens onder het natuurlijke ooibos tot stand
gekomen is.
Een bijkomend effect vanhomogenisatie islandbouwkundige structuurverbetering.

1.2.10 Anthropogene processen
Erkannietvanéénanthropogeenproceswordengesproken.Detotnutoebehandelde
processen worden alle door de mens in meerdere of mindere mate beïnvloed. Ze
kunnen versterkt, verzwakt, op gang gezet of zelfs gestopt of omgekeerd worden.
Een willekeurige opsomming: bekalking, bemesting (organisch en anorganisch),
drooglegging van meren en plassen, bedijking van schorren, kwelders en slikken,
beregening,ontginning vanheidevelden enveranderingen indeontwatering vandie
gebieden.
Als direct werkend anthropogeen proces kan grondverplaatsing worden genoemd:
ploegen, diepploegen en -woelen, egaliseren, afgraven, ophogen (opspuiten) en
bezanden. Eenduidelijk voorbeeld vaneensterkeinvloed vandemens opdebodem
zijn degrondenvandeoudebouwlandcomplexen indezandgebieden (enken,engen,
essen of akkers genoemd). Deze zijn ontstaan door het eeuwenlang opbrengen van
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potstalmest bestaande uit plaggen, zand en mest, op bouwland. Hierdoor werd het
bouwland geleidelijk opgehoogd en in plaats van een ontginningsbouwvoor van
ongeveer20cmdikte,ligtnuopdezegrondeneenhumushoudendehorizont vanmeer
dan50cmdikte.Debewortelbarediepteenhetvochtleverend vermogen zijn hierdoor
aanzienlijk vergroot.
Een indirect werkend proces als gevolg van een sterke invloed van demens zijn de
heide-ontginningen. De 500 000 ha, die sinds ca. 1850 ontgonnen zijn uit heideterreinen,hebbendeplaggenbemestingnietofnauwelijks meergekend. Daarentegen
zijn zeveelal bekalkt enintoenemende mate bemest metkunstmest culminerend in
de huidige overbemesting.
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2 Methode van het bodemgeografisch onderzoek

2.1 Bodemgeografisch onderzoek
Onder bodemgeografisch onderzoek wordt verstaan:
- een veldbodemkundig onderzoek naar de variabelen die te zamen de bodemgesteldheid bepalen:
.profielopbouw (als resultaat van de geogenese en pedogenese):
1. dikte van de horizonten;
2. textuur van de horizonten (lutum- en leemgehalte, en zandgrofheid);
3. veensoort;
4. organische-stofgehalte van de onderscheiden lagen;
. bewortelbare diepte;
. doorlatendheid van de horizonten;
. grondwaterstandsverloop uitgedrukt in grondwatertrappen (Gt's);
- het determineren van de grond volgens De Bakker en Schelling (1989);
- hetruimtelijk weergevenvandeverbreiding vandezevariabelenin bodemkundige
eenheden op kaarten en de omschrijving ervan in de bijbehorende legenda.
Tijdens een bodemgeografisch onderzoek wordt met een grondboor per hectare ca.
1 monster (voor kaarten, schaal 1 : 10 000) of ca. 1 monster per 2 à 3 ha (voor
kaarten,schaal 1 : 25 000)vanhetgehelebodemprofiel genomentoteendieptevan
1,20 of 1,50 m - mv.Inhetveldwordtelkbodemprofielmonster (veldbodemkundig)
onderzocht, dus van elk monster worden dehiervoor genoemde variabelen geschat
of gemeten, en wordt de profielopbouw gekarakteriseerd. De resultaten van het
veldonderzoek aandezebodemprofielmonsters worden meteenveldcomputer(Husky
Hunter) geregistreerd, en vastgelegd op veldkaarten.
Van een aantalbodemprofielmonsters wordenderesultaten nietgeregistreerd, maar
wordt alleen deplaats opdeveldkaarten aangegeven. Dezeprofielmonsters worden
genomen ombodem-enGt-grenzen nauwkeurig vastte stellen.Degegevens vande
geregistreerde bodemprofielmonsters, dezgn.boorstaten,worden opgeslagen ineen
computerbestand, datinprincipe alleen aandeopdrachtgever wordtverstrekt.Plaats
en nummer (veldkaartnummer gevolgd door volgnummer) van de bodemprofielmonsters worden aangegeven op een boorpuntenkaart.
Eventueel bestaande gegevens van bodemprofielmonsters worden aangepast en
opgenomen in het computerbestand.
De verbreiding van bodemkundige verschillen wordt op veldkaarten ingetekend.
Hierbij wordtnietalleenuitgegaan vandeprofielkenmerken, maarookvanveldkenmerkenenvanlandschappelijke entopografische kenmerken,zoals maaiveldsligging,
reliëf, slootwaterstanden, vegetatie en bodemgebruik.
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Indiennodigwordengrondmonstersgenomen,waaraandeschattingenvandetextuur
enhethumusgehalte worden getoetst (par.2.2.1).Dekartering vanhet grondwaterstandsverloop die gelijktijdig met de opname van de andere variabelen plaatsvindt,
is gebaseerd op de veldschatting van GHG en GLG. Hiervoor worden profiel- en
veldkenmerken gebruikt dieveroorzaakt wordendoorendievaninvloed zijn ophet
jaarlijks verloop van de grondwaterstand. Op basis van vooral de relatie tussen de
hydromorfe verschijnselen endeGHGenGLG,vastgesteld opplaatsenmet langjarige
meetgegevens (stambuizen), vindt extrapolatie plaats.
Dehydromorfe verschijnselen zoalsroest-en/ofreductievlekkenen blekingsvlekken
zijn doorgaans sterk gerelateerd aan het GHG-niveau; de begindiepte van de totaal
gereduceerde zone (Cr-horizont) hangt veelal samen met het GLG-niveau. Door
verschillende ingrepen kunnen dehydromorfe verschijnselen min of meer vervaagd
zijn, ofkunnen nietmeer opeenduidige wijze metdeactuelehydrologische situatie
corresponderen. De veldschatting wordt hierdoor moeilijker; daarom worden meer
metingen gebruikt die in de opnameperiode als richtwaarden dienen.
Develdkenmerken zijn te ontlenen aan defysische geografie van het gebied en aan
de vegetatie. Zij worden vooral gebruikt om de begrenzing van een gebiedsdeel
(kaartvlak) met een zelfde (geschatte) grondwatertrap (= de tot één klasse samengenomen GHG-GLG combinaties) vast te stellen. De veldschattingen van GHG en
GLG worden getoetst aan berekende GHG en GLG-waarden afkomstig van buizen
en, indien mogelijk, gerichte opnamen (par. 2.2.2).
Deconclusies vanhet onderzoek naar de bodemgesteldheid worden samengevat op
tweekaarten:debodemkaartendegrondwatertrappenkaart. Omdathetniet mogelijk
iseenkaarttemaken diedeverbreiding van zoweldebodemeenheden alsdegrondwatertrappen in kleuren weergeeft, worden op de bodemkaart alleen de bodemeenheden van kleuren voorzien. Omdeverbreiding van degrondwatertrappen weer
te geven wordt de grondwatertrappenkaart vervaardigd; deze kaart bevat dezelfde
informatie alsdebodemkaart,maarwordtalleennaargrondwatertrappen ingekleurd.
Indien de opdrachtgever dit wenst, worden de gronden op hun geschiktheid voor
akkerbouw, weidebouw, bosbouw, vollegrondsgroenteteelt, boomkwekerij, enz.
beoordeeld. Dit gebeurt doordebodem-engrondwatertrappenkaart te interpreteren
volgens het Werksysteem Interpretatie Bodemkaarten (Van Soesbergen et al. 1986
en hoofdstuk 3).
Voor het onderzoek naar de bodemgesteldheid verstrekt de opdrachtgever het
topografische kaartmateriaal.

2.2 Toetsing aan meetresultaten
Tijdens hetveldbodemkundig onderzoeknaardevariabelendiede bodemgesteldheid
bepalen, worden veel schattingen gemaakt. Het analyseren van elke variabele voor
allebodemprofielmonsters kostteveeltijd engeld.Omenighouvasttehebben vóór
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de veldopname begint, worden analyse-uitslagen van grondmonsters (textuur en
humusgehalte)engrondwaterstandsmetingen (GHGenGLG)geïnventariseerd. Tijdens
de veldopname vinden aanvullende bemonsteringen en grondwaterstandsmetingen
plaats als controle en eventuele bijstelling op de schattingen.

2.2.1 Bemonstering en laboratoriumanalyse
Als controle op de schattingen van het percentage organische stof en de textuur
wordengrondmonsters genomendiehetBedrijfslaboratorium voorGrond-enGewasonderzoek teOosterbeek analyseert. Debemonsteringsplaatsenworden aangegeven
opeen situatiekaart.Ookwordengrondmonstersuithetarchief vanhet DLO-Staring
Centrum gebruikt die verzameld zijn voor de Bodemkaart van Nederland, schaal
1 : 50 000.
De analyseresultaten bieden,naast decontrole opde schattingen, een overzicht van
de verdeling van de minerale delen (granulaire samenstelling) in de verschillende
bodemeenheden en van het organische-stofgehalte in de bovengrond. De mediaan
van de zandfractie (M50) wordt berekend.

2.2.2 Grondwaterstandsmetingen
Om de veldschattingen van de gemiddeld hoogste grondwaterstand in de winterperiode(GHG)endegemiddeld laagstegrondwaterstand indezomerperiode (GLG)
te toetsen, worden meetgegevens gebruikt van:
- het Instituut voor Grondwater en Geo-energie-TNO (met een meetreeks van 6-8
jaar of meer; meetfrequentie 2 keer per maand voor de stambuizen en 4 keer per
jaar voor de AP-buizen, archief-buizen);
- StaringCentrum-buizen (meteenmeetreeksvanminderdan6-8jaar; meetfrequentie
2 keer per maand);
- gerichte opnamen (op data die het GHG- en GLG-niveau benaderen).

2.2.2.1 Berekening van GHG en GLG van buizen met 6-8jaren meetgegevens
of meer
DeHG3endeLG3zijn hetrekenkundiggemiddelde vanrespectievelijk degemeten
hoogstedriewintergrondwaterstanden (oktobert/mmaart)endelaagstedriezomergrondwaterstanden (april t/m september) in een hydrologisch jaar (Van der Sluijs
en Van Heesen 1989).
DeGHGen deGLG worden berekend uitrespectievelijk deHG3-en LG3-waarden
van een reeks van hydrologische jaren (rekenkundig gemiddelde).
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
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- gedurende de periode waarover de berekening wordt uitgevoerd, mogen geen
veranderingen in het grondwaterregime zijn opgetreden (een ingreep in de
ontwatering) en de buis mag niet verplaatst zijn;
- degrondwaterstand moetmeteenfrequentie van2keerpermaandovereenperiode
van minimaal 6-8 jaren zijn gemeten; langdurige onderbrekingen in de waarnemingen mogen niet voorkomen;
- voor een vergelijking van de gemeten Gt in een buis met de Gt-schatting van de
inkaart gebrachte vlakken indeomgevingvandebuis,moetdeplaats vande buis
representatief zijn.
De verwachtingswaarde van de GHG en GLG wordt voldoende nauwkeurig beschouwd als het 80%-betrouwbaarheidsinterval niet groter is dan 20 cm (Van der
Sluijs 1982).Denauwkeurigheid vandeverwachte GHGenGLGisafhankelijk van
het aantal meetjaren en de variatie in HG3 en LG3.

2.2.2.2 Berekening van GHG en GLG van buizen met minder dan 6-8 jaren
meetgegevens
Hetismogelijk omeenGHGenGLGbijbenadering vastte stellen voor buizen met
minderdan 6-8jaren meetgegevens en zelfs met een éénjarige meetreeks of korter.
Er kan tussen het grondwaterstandsverloop op verschillende punten in een gebied
een samenhang zijn. Het ruime TNO-meetpuntennet met meerjarige meetgegevens
wordtverdichtdoorbuizenmetkortemeetreeksenteplaatsen.Metlineaireregressieanalyse wordt de samenhang tussen de grondwaterstanden in de stambuizen en die
indebuizen meteenkorte meetreeks berekend. Desterkte van het lineaire verband
wordt weergegeven door de correlatiecoëfficiënt. Uit de berekende GHG en GLG
van de stambuis kan met een bepaalde nauwkeurigheid via het regressiemodel de
GHG en GLG van de buis met korte meetreeks worden voorspeld. Deze methode
gaat uit van de volgende randvoorwaarden:
- de grondwaterstanden van beide buizen worden op dezelfde dag gemeten;
- in de meetgegevens zijn zowel diepe als ondiepe grondwaterstanden opgenomen;
- grondwaterstanden die tijdens vorstperioden en in extreem natte perioden in het
groeiseizoen zijn gemeten, blijven buiten beschouwing;
- de stambuizen hebben voor de GHG en GLG een 80%-betrouwbaarheidsinterval
van maximaal 20 cm;
- kortlopendemeetreeksen vangrondwaterstanden wordenbijvoorkeurnietgekoppeld
aan stambuizen die een aanmerkelijk kleinere fluctuatie hebben.
De berekening wordt uitgevoerd met het computerprogramma Genstat (Genstat 5
Committee 1987).

2.2.2.3 Gerichte opname
Bijeengerichteopnamewordtverondersteld datbinneneenhydrologisch homogeen
gebied de grondwaterstanden zich ongeveer ophetzelfde tijdstip ophet niveau van
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deGHGofGLGzullenbevinden.Onderdezeveronderstelling kanhet meetpuntennet
metbuizen tijdelijk verdicht wordendoorgrondwaterstanden inboorgaten temeten.
De opname wordt bij voorkeur uitgevoerd op het moment dat de grondwaterstand
naarverwachting overeenkomtmeteenGHG-ofGLG-niveau opbasisvandegrondwaterstanden in één of een aantal referentiebuizen (buizen met een bekende GHG
en GLG) in, of in de omgeving van,het landinrichtingsgebied. Deze manier geeft
de megelijkheid het aantal referentiepunten snel en redelijk betrouwbaar uit te
breiden.

2.3 Indeling van de gronden
Inhetveldwordendegrondenperboorpuntgedetermineerd volgenshetsysteemvan
bodemclassificatie voor Nederland van De Bakker en Schelling (1989). Dit is een
morfometrisch classificatiesysteem: het gebruikt de meetbare kenmerken van het
profiel alsindelingscriterium.Vervolgenswordendegrondeninkarteerbareeenheden
ingedeeld. Deze eenheden worden in de legenda ondergebracht, omschreven en
verklajird.Dedefinitie vandegebruiktebegrippen,gehanteerd bijdeindelingscriteria,
staanvermeldinhoofdstuk 3.Deverschillende soortengronden wordenindelegenda
zodanig gegroepeerd dat de wijze van indeling overzichtelijk wordt weergegeven.
Erwordtnaargestreefd datdeindelingvandegrondenzoveelmogelijk overeenkomt
met dievandelegenda van deBodemkaart vanNederland, schaal 1 : 50 000.Voor
het doel van het onderzoek (bodemkaarten, schaal 1 : 10 000 of 1 : 25 000) wordt
op bepaalde punten van de landelijke indeling afgeweken en de onderverdeling
verfijnd. Op het hoogste niveau prevaleert de grondsoort:
- veengronden;
- moerige gronden;
- zandgronden;
- kleigronden;
- leemgronden.
Indevolgendesubparagrafen wordtdeverdereindelingvandezegronden toegelicht.
Tussen ( ) staat telkens de code voor een indelingscriterium.

2.3.1 Veengronden (V)
Veengronden bestaan binnen 80cm - mv. voor meer dan de helft van die dikte uit
moerigmateriaal.Zewordennaarhetalofniet voorkomen vaneenmoerigeeerdlaag
onderverdeeld in eerd- en rauwveengronden.
Eerdveengronden worden onderverdeeld naar de dikte en samenstelling van de
bovengrond.Rauwveengronden wordenonderverdeeld naardesamenstellingvande
bovengrond, het al ofniet voorkomen van een minerale eerdlaag enhet voorkomen
vanniet-gerijpt materiaalbinnen20cm-mv.(tezamengenoemd:samenstellingvan
de bovengrond, tabel 2).
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Tabel2 Indeling vandeveengronden
Voorkomen van een
moerige eerdlaag

Dikte (cm) van
de bovengrond

Samenstelling van de bovengrond

Ja
EERDVEENGRONDEN

>50

kleiig"
AARVEENGRONDEN (hEV...)
kleiarm2'
BOVEENGRONDEN (aEV...)

15-50

kleiig11
KOOPVEENGRONDEN (hV...)
kleiarm2'
MADEVEENGRONDEN (aV„.)

nee
RAUWVEENGRONDEN

n.v.t.

niet-gerijpt materiaal binnen 20 cm <
VLIETVEENGRONDEN (Vo...)

mv.

zavel- of kleidek met minerale eerdlaag
WEIDEVEENGRONDEN (pV...)
zavel-ofkleidekzondermineraleeerdlaag
WAARDVEENGRONDEN (kV...)
zanddek3'alofniet metminerale eerdlaag
MEERVEENGRONDEN (zV„.)
zonder zavel-, klei- of zanddek
VLIERVEENGRONDEN (V...)
11

meer dan 10% lutum op de grond
minder dan 10% lutum op de grond
3>
Vooral in het noordoosten van het land komenveengronden voor meteen veenkoloniaal dek (iV...). Het
veenkoloniaal dekbestaatuiteenhumushoudendzanddekofeenmoerigebovengrondvan 15-25cmdikte.
Deze gronden worden, vanwege de kleine verschillen rondom de klassegrens (15% org. stof), niet naar
de samenstelling van de bovengrond onderverdeeld.
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Alleveengronden wordenverderonderverdeeldnaardesamenstellingvandeminerale
ondergrond en de bodemvorming daarin, indien de minerale ondergrond ondieper
dan 120cm-mv.begint,ennaardedominante veensoort,indiendeminerale ondergrond dieper dan 120 cm -"*mv.begint.
Deonderverdeling naardesamenstelling van deminerale ondergrond endebodemvorming daarin is als volgt:
- zand zonder humuspodzol (...z);
- zand met humuspodzol (...p);
- zavel, klei of leem (...k).
De onderverdeling naar de dominante veensoort is als volgt:
- veenmosveen (...s);
- zeggeveen, rietzeggeveen of mesotroof broekveen (...c);
- rietveen of zeggerietveen (...r);
- bosveen of eutroof broekveen (...b);
- bagger, verslagen veen, gyttja of andere veensoorten (...d).
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2.3.2 Moerige gronden (W)
Moerigegronden zijn mineralegrondenmeteenmoerige bovengrond ofeen moerige
tussenlaag.Zewordennaarhetalofnietvoorkomenvaneenduidelijke humuspodzolB-horizont onderverdeeld in moerige podzolgronden en moerige eerdgronden.
Demoerigeeerdgronden worden onderverdeeld naardesamenstellingenrijpingvan
de ondergrond (te zamen genoemd: samenstelling van de ondergrond).
Bijallemoerigegrondenvindteenlaatsteonderverdelingplaatsnaardesamenstelling
van de bovengrond (tabel 3).
Tabel3 Indeling vande moerigegronden
Samenstelling van de
ondergrond

Samenstelling van de
bovengrond

zand met duidelijke
humuspodzol-B (...Wp)
MOERIGE PODZOLGRONDEN

zavel- of kleidek (kWp)

kleiig moerig (hWp)
kleiarm moerig (aWp)
moerigzondereerdlaag(vWp)
MOERPODZOLGRONDEN
zanddek*1(zWp)
DAMPODZOLGRONDEN
zand zonder duidelijke
humuspodzol-B (...Wz)

zavel- of kleidek (kWz)
kleiig moerig (bWz)
kleiarm moerig (aWz)
moerig zondereerdlaag (vWz)
zanddek*'(zWz)
BROEKEERDGRONDEN

niet-gerljpte zavel of
klei (.„Wo)

zavel- of kleidek (kWo)
meestal moerig (Wo)
PLASEERDGRONDEN

gerijpte zavel of
klei (_Wg)
MOERIGE EERDGRONDEN

zavel- of kleidek (kWg)
meestal moerig (Wg)
BROEKEERDGRONDEN

'' Vooral in hetnoordoosten van het land komen moerige gronden voor meteen
veenkoloniaal dek. Het veenkoloniaal dek bestaat uit een humushoudend
zanddekofeenmoerigebovengrondvan15-25cmdikte.Dezegrondenworden,
vanwegedekleineverschillen rondomdeklassegrens(15%orgstof)) nietnaar
desamenstelling van de bovengrond onderverdeeld. Naar het al of niet voorkomen vaneen duidelijke humuspodzol-B-horizont worden ze onderverdeeld
in IWpen iWz.

33

2.3.3 Zandgronden (H, Y, EZ, Z en S)
Zandgronden zijn minerale gronden (zonder een moerige bovengrond en moerige
tussenlaag) waarvan het minerale materiaal binnen 80cm -mv. voor meer dan de
helft vandiedikteuitzandbestaat.Binnen dezandgronden wordennaardeaardvan
de bodemvorming onderscheiden:
- podzolgronden: gronden met een duidelijke podzol-B-horizont (...H... en ...Y...);
- eerdgronden: gronden met een minerale eerdlaag (EZ... en ...Z...);
- vaaggronden: gronden zonder een duidelijke bodemvorming (Z... en S...).
Podzolgronden hebben een inspoelingslaag (B-horizont),waarin organische stof al
of niet samen met ijzer- en aluminiumverbindingen is opgehoopt. Podzolgronden
wordennaardeaardvandehumusindeduidelijke podzol-B-horizont onderverdeeld
in moder- en humuspodzolgronden; vervolgens worden de humuspodzolgronden
onderverdeeld naarhetalofnietvoorkomenvanhydromorfe kenmerken.Eenverdere
onderverdeling van alle podzolgronden is gebaseerd op de dikte van de humushoudende bovengrond en voor de moderpodzolgronden nog extra op het al of niet
voorkomen van een banden-B in de ondergrond (tabel 4).
Tabel4 Indeling vandepodzolgronden
Aard van de humus in de
Hydromorfe
duidelijke podzol-B-horizont kenmerken
moder humus (...Y...)
MODERPODZOLGRONDEN

n.v.t.

Dikte (cm) van de
humushoudende
bovengrond

Voorkomen van een
banden-B in de ondergrond

0-30

HOLTPODZOLGRONDEN (Y...)
Ja
HORSTPODZOLGRONDEN (Y...b)
30-50

amorfe humus (...H...)
HUMUSPODZOLGRONDEN

zonder
ijzerhuidjes
(...Hn...)

met
ijzerhuidjes
(...Hd...)

n.v.t.
LOOPODZOLGRONDEN (cY...)

0-30

n.v.t
VELDPODZOLGRONDEN (Hn...)

30-50

n.v.t.
LAARPODZOLGRONDEN (cHn...)

0-30

n.v.t.
HAARPODZOLGRONDEN (Hd...)

30-50

n.v.t.
KAMPPODZOLGRONDEN (cHd...)

Eerdgrondenhebbeneenmineraleeerdlaag.Zandgrondenmeteenmineraleeerdlaag
dikker dan 50 cm behoren onafhankelijk van het voorkomen van een duidelijke
podzol-B-horizont eveneenstotdeeerdgronden.Deeerdgronden wordennaardedikte
vandemineraleeerdlaagonderverdeeldindunne(15-30cm),matigdikke(30-50cm),
dikke(50-80cm)enzeerdikke(>80cm)eerdgronden.Vervolgenswordendedunne
enmatigdikkeeerdgronden onderverdeeld naarhetalofnietvoorkomen vanhydromorfe kenmerken en de dikke eerdgronden naar de ligging ten opzichte van het
grondwater.Eenverdereonderverdelingvandebeek-enenkeerdgronden isgebaseerd
op de kleur van de minerale eerdlaag (tabel 5).
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TabelSindeling vandeeerdgronden
Dikte (cm) van de
minerale eerdlaag

Hydromorfe
kenmerken

Kleur van de
minerale eerdlaag

dun (15-30)
(tZ...)

zonder ijzerhuidjes
en met roest (tZg...)
BEEKEERDGRONDEN

zwart

(tZg...)
ZWARTE BEEKEERDGRONDEN
bruin (btZg...)

BRUINEBEEKEERDGRONDEN
zonder ijzerhuidjes
en zonder roest (tZn...)
GOOREERDGRONDEN
met ijzerhuidjes (tZd...)
KANTEERDGRONDEN
matig dik (30-50)
(cZ,..)

zonder ijzerhuidjes
en met roest (cZg...)
BEEKEERDGRONDEN

zwart
(cZg...)

ZWARTE BEEKEERDGRONDEN
bruin (bcZg...)

BRUINEBEEKEERDGRONDEN
zonder ijzerhuidjes
en zonder roest (cZn...)
GOOREERDGRONDEN
met ijzerhuidjes (cZd...)
AKKEREERDGRONDEN
dik (50-80)
(...EZ„.)

n.v.t.

zwart

(zEZ„.)
ZWARTEENKEERDGRONDEN
bruin (bEZ...)

BRUINE ENKEERDGRONDEN
zeer dik (>80)
(d.~EZ...)

n.v.t.

zwart (dzEZ...)
ZWARTEENKEERDGRONDEN
bruin (dbEZ...)
BRUINE ENKEERDGRONDEN

Vaaggronden zijn gronden zonder duidelijke bodemvorming, dus waarvan de
horizonten dermate zwak of onduidelijk (vaag)zijn ontwikkeld, dat zeniet voldoen
aan de eisen die bijvoorbeeld aan een duidelijke podzol-B-horizont of aan een
minerale eerdlaag worden gesteld. De vaaggronden worden naar het al of niet
voorkomenvanhydromorfe kenmerken onderverdeeld.Vervolgenswordendegronden
metijzerhuidjes onderverdeeld opbasisvanhet alofnietvoorkomen vaneen bruine
laag in de positie van een B-horizont (tabel 6).
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Tabel 6 Indeling vandevaaggronden
Hydromorfe kenmerken

Bruine laag in de
positie van een B-horizont

zonder ijzerhuidjes en
met roest (Zg...)
BEEKVAAGGRONDEN
zonder ijzerhuidjes en
zonder roest (Zn... en Sn...)
VLAKVAAGGRONDEN')
met ijzerhuidjes (Z...)

nee (Zd...)
DUINVAAGGRONDEN
ja(Zb...)
VORSTVAAGGRONDEN

*>Het verschil in de codes Zn... en Sn... is gebaseerd op verschil
in textuur. De vlakvaaggronden Sn... zijn bijzonder lutumarme
gronden; dit zijn zandgronden waarvan het minerale materiaal
binnen 80 cm - mv.voor meer dan de helft van de dikte uit kleiig
(5-8% lutum), uiterst fijn (M50: 50-105 |im) zand bestaat

Alle zandgronden (behalve de bijzonder lutumarme gronden) zijn verder onderverdeeld naar de textuur van de laag 0-30 cm - mv.:
zandgrofheid (M50):
- uiterst fijn zand (1...);

- uiterst fijn en zeer fijn zand (2...);

- zeer fijn zand (3...);

- zeer fijn en matig fijn zand (4...);

- matig fijn zand (5...);

- matig fijn en matig grof zand (6...);

- matig grof zand (7...);

- matig grof en zeer grof zand (8...);

- zeer grof zand (9...).
leemklasse:
- leemarm (...1);
- zwak lemig (...3);
- sterk lemig (...5);

- leemarm en zwak lemig (...2);
- zwak en sterk lemig (...4);
- sterk en zeer sterk lemig (...6);

-De
zeer
sterk lemig
(...7). gronden zijn alleen onderverdeeld naar het leemgehalte:
bijzonder
lutumarme
- zwak en sterk lemig (13);
- zeer sterk lemig (14).
Een laatste onderverdeling van de vaaggronden is als volgt:
- kalkhoudend (...A);
- kalkloos (geen extra letter).
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2.3.4 Kleigronden (M, R, BZ, K en EK)
Kleigronden zijn minerale gronden (zonder een moerige bovengrond en moerige
tussenlaag) waarvan het minerale materiaal binnen 80 cm - mv. voor meer dan de
helft vandiedikteuit zavel ofkleibestaat.Dekleigronden wordennaarhun genese
(ontstaanswijze) en ouderdom onderverdeeld in:
- zeekleigronden (...M...);
- rivierkleigronden (...R...);
- oude rivierkleigronden (...K... en BZ...);
- oude kleigronden (...K...) met uitzondering van de oude rivierkleigronden.
Dezee-enrivierkleigronden wordenonderverdeeld naardematevanrijping,dedikte
vandehumushoudendebovengrondenhydromorfe kenmerken.Dekleigronden met
eendikke(>50cm)mineraleeerdlaag,tuineerdgronden (EK...),wordennietnaarhun
genese en ouderdom onderverdeeld (tabel 7).
Deouderivierkleigronden worden onderverdeeld naarhet alof niet voorkomen van
eenbriklaag,dediktevandehumushoudende bovengrond,enbegindieptevanroesten/of reductievlekken (tabel 8).
Deoudekleigronden metuitzonderingvandeouderivierkleigronden worden onderverdeeld naar de aard van het materiaal en naar de dikte van de humushoudende
bovengrond (tabel 9).
Alle kleigronden worden vervolgens onderverdeeld naar:
de textuur van de laag van 0-30cm - mv,:
- zeer lichte zavel (0...);
- zeer lichte en matig lichte zavel (2...);
- matig lichte zavel (1...);
- zware zavel (3...);
- zware zavel en lichte klei (4...);
- lichte klei (5...);
- lichte en matig zware klei (6...);
- matig zware klei (7...);
- matig zware en zeer zware klei (8...);
- zeer zware klei (9...).
het profielverloop:
- geen indeling naar profielverloop (...0...);
- meer dan 40 cm moerig materiaal beginnend tussen 40 en 80 cm - mv. (...1...);
- meteen zandlaagvantenminste20cmdikteofeen zandondergrond diedieperdan
25, maar ondieper dan 80 cm - mv. begint (...2...);
- met kalkloze zware kleitussenlaag (...3...);
- kalkloze zware klei binnen 80 cm - mv. beginnend en dieper dan 120 cm - mv.
doorlopend of tussen 80 en 120cm -mv. overgaand in moerig materiaal (...4...);
- met een homogeen of geleidelijk oplopend of aflopend profiel (...5...).
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Tabel 7Indeling vande zee- en rivierkleigronden
Rijping

Voorkomen en dikte (cm)
van de minerale eerdlaag

Hydromorfe kenmerken

geheel of bijna ongerijpt
SLIKVAAGGRONDEN
(MOo... en ROo...)
half of bijna gerijpt
GORSVAAGGRONDEN
(MOb... en ROb.„)
gerijpt

ja, >50
TUINEERDGRONDEN
(EK...)
Ja, 30-50 (cM... en cR...)

metmoerigmateriaal(dikkerdan40cm)beginnend
tussen 40-80 cm - mv.
LIEDEERDGRONDEN (cMv... en cRv...)
metroest-en/ofreductie-vlekkenbinnen50cm-mv.
WOUDEERDGRONDEN (cMn... en cRn...)
zonder roest- en/of reductievlekken
binnen 50 cm - mv.
HOFEERDGRONDEN (cMd... en cRd...)

ja, 15-30 (tM... en tR...)

metmoerigmateriaal(dikkerdan40cm)beginnend
tussen 40-80 cm - mv.
LIEDEERDGRONDEN (tMv... en tRv...)
met een niet gerijpte minerale ondergrond
TOCHTEERDGRONDEN (tMo... en tRo...)
metroest-en/ofreductievlekkenbinnen50cm-mv.
LEEKEERDGRONDEN (tMn... en tRd...)
zonder roest- en/of reductievlekken
binnen 50 cm - mv.
HOFEERDGRONDEN (tMd... EN tRd...)

nee, n.v.t. (M... en R...)

metmoerigmateriaal(dikkerdan40cm)beginnend
tussen 40-80 cm mv.
DRECHTVAAGGRONDEN (Mv... en Rv.„)
met een niet gerijpte minerale ondergrond
NESVAAGGRONDEN (Mo... en Ro...)
metroest-en/ofreductievlekkenbinnen50cm-mv.
POLDERVAAGGRONDEN (Mn... en Rn...)*»
zonder roest- en/of reductievlekken
binnen 50 cm - mv.
OOIVAAGGRONDEN (Md... en Rd...)

*'Depoldervaaggronden inzeeklei wordennaardeaardofsamenstelling vandekleinogonderverdeeld in:
- knippig (gMn...);
- knip (kMn...);
- gebroken (oMn...);

- normaal (geen extra letter).
Depoldervaaggronden inrivierkleiwordennaardekleurofsamenstellingvandekleinogonderverdeeld in:
- bruine kom (bRn...);
- gebroken (oRn...);
- normaal (geen extra letter).
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Tabel S Indeling van de oude rivierkleigronden
Voorkomen van
een briklaag

Voorkomen en dikte (cm)
van de minerale eerdlaag

Begindiepte van
roest- en/of reductievlekken

j a (...BK...)

Ja, 30-50 (cBK...)

vanaf de E-horizont
KUILBRIKGRONDEN (cBKn...)
vanaf de Bt-horizont
DAALBRIKGRONDEN (cBKh...)
dieper dan de Bt-borizont
RADEBRIKGRONDEN (cBKd...)

ja, 15-30 (tBK...)

vanaf de E-borizont
KUILBRIKGRONDEN (tBKn...)
vanaf de Bt- horizont
DAALBRIKGRONDEN (tBKh...)
dieper dan de Bt-horizont
RADEBRIKGRONDEN (tBKd...)

nee, n.v.t. (BK...)

vanaf de E-horizont
KUILBRIKGRONDEN (BKn...)"
vanaf de Bt-horizont
DAALBRIKGRONDEN (BKh...)2)
dieper dan de Bt-horizont
RADEBRIKGRONDEN (BKd...)3'

nee (...KR...)

ja, 30-50 (cKR...)

binnen 50 cm - mv.
WOUDEERDGRONDEN (cKRn...)
dieper dan 50 cm - mv.
HOFEERDGRONDEN (cKRd...)

ja, 15-30 (tKR...)

binnen 50 cm - mv.
LEEKEERDGRONDEN (tKRn...)
dieper dan 50 cm • mv.
HOFEERDGRONDEN (tKRd...)

nee, n.v.t. (KR...)

binnen 50 cm - mv.
POLDERVAAGGRONDEN (KRn...)
dieper dan 50 cm • mv.
OOIVAAGGRONDEN (KRd...)

11

met een zandbovengrond: BEEMDBRIKGRONDEN (BZn...)
met een zandbovengrond: DELBRIKGRONDEN (BZh...)
3)
met een zandbovengrond: ROOIBRIKGRONDEN (BZd...)
2)
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Tabel9 Indeling vande oudekleigronden(m.u.v.de ouderivierkleigronden)
Aard van het materiaal

Voorkomen en dikte (cm) van
de minerale eerdlaag

keileem of potklei (...KX...)

ja, 30-50
WOUDEERDGRONDEN (cKX...)
ja, 15-30
LEEKEERDGRONDEN (tKX...)
nee, n.v.t.
POLDERVAAGGRONDEN (KX..)

kleefaarde (...KM...)

ja, 30-50
WOUDEERDGRONDEN (cKM...)
ja, 15-30
LEEKEERDGRONDEN (tKM...)
nee, n.v.t.
POLDERVAAGGRONDEN (KM...)

krijt (...KD...)

ja, 30-50
WOUDEERDGRONDEN (cKD...)
ja, 15-30
LEEKEERDGRONDEN (tKD...)
nee,n.v.t.
P O L D E R V A A G G R O N D E N (KD...)

glauconiet (...KG...)

ja,30-50
W O U D E E R D G R O N D E N (cKG...)
ja, 15-30
LEEKEERDGRONDEN (tKG...)
nee, n.v.t.
POLDERVAAGGRONDEN (KG...)

overige oude klei (...KT...)

ja, 30-50
WOUDEERDGRONDEN (cKT...)
Ja, 15-30
LEEKEERDGRONDEN (tKT...)
nee, n.v.t.
POLDERVAAGGRONDEN (KT...)

Een laatste onderverdeling van de zee- en rivierkleigronden op basis van het
kalkverloop is als volgt:
- kalkrijk (...A);
- kalkhoudend (...B);
- kalkloos (...C).
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2.3.5 Leemgronden (BL, EL en L)
Leemg;ronden zijn minerale gronden (zonder een moerige bovengrond en moerige
tussenlaag) waarvan het minerale materiaal binnen 80 cm - mv. voor meer dan de
helft van die dikte uit leem bestaat. De leemgronden worden naar het al of niet
voorkomen van een briklaag onderverdeeld.
Leemgronden meteenbriklaagwordenonderverdeeldnaardebegindieptevanroesten/of reductievlekken, en de plaats van de briklaag in het profiel (tabel 10).
Tabel 10 Indeling vande leemgronden met een briklaag
Begindiepte van
roest- en/of reductievlekken

Plaats van de
briklaag in bet profiel

vanaf de E-horizont
KUILBRIKGRONDEN (BLn...)
vanaf de Bt-horizont
DAALBRIKGRONDEN (BLh...)
dieper dan de Bt-horizont

in of direkt onder de bouwvoor
BERGBRIKGRONDEN (BLb...)
duidelijk dieper dan de bouwvoor
RADEBRIKGRONDEN (BLd...)

Tabel 11 Indeling van de leemgronden zonder briklaag
Voorkomen en dikte (cm) van
de minerale eerdlaag

Begindiepte van
roest- en/of reductievlekken

ja, >50
TUINEERDGRONDEN (EL...)
ja, 30-50
(cL...)

binnen 50 cm - mv.
WOUDEERDGRONDEN (cLn...)
tussen 50-80 cm • mv.
WOUDEERDGRONDEN (cLh...)
dieper dan 80 cm - mv.
HOFEERDGRONDEN (cLd...)

ja, 15-30
(tL...)

binnen 50 cm • mv.
LEEKEERDGRONDEN (tLn...)
tussen 50-80 cm - mv.
LEEKEERDGRONDEN (tLh...)
dieper dan 80 cm - mv.
HOFEERDGRONDEN (tLd...)

nee, n.v.t.
(L„.)

binnen 50 cm - mv.
POLDERVAAGGRONDEN (Ln...)
tussen 50-80 cm - mv.
POLDERVAAGGRONDEN (Lh...)
dieper dan 80 cm - mv.
OOIVAAGGRONDEN (Ld...)
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Leemgronden zondereenbriklaagwordenonderverdeeld naardediktevandehumushoudendebovengrond endebegindieptevanroest-en/ofreductievlekken (tabel 11).
Alle leemgronden worden vervolgens onderverdeeld naar de textuur van de laag
van 0-30 cm - mv.:
- zandige leem (...5);
- siltige leem (...6).
In Zuid-Limburg kunnen de leemgronden zonder briklaag verder worden onderverdeeld naar landschappelijke ligging:
- in situ (geen extra letter);
- hellingfase (...h);
- hellingvoetfase (...c);
- dalfase (...d).

2.3.6 Toevoegingen en vergravingen
Toevoegingen
Een aantalbodemkundige verschijnselen kanniet gebruikt worden als criterium bij
de indeling van de gronden; het aantal bodemeenheden zal onnodig groot worden.
Daaromwordendezeverschijnselen inkaartgebracht indevormvan toevoegingen.
Toevoegingen geven extra informatie over de bodemeenheden.
Detoevoegingen wordenmeteenkleineletterinhetrapport enmeteenkleineletter
en/of signatuur op de kaart aangegeven.
Toevoegingen vóór de code hebben betrekking op de bovengrond; toevoegingen
achtercodehebbenbetrekkingopverschijnselen onderdebouwvoorenmeestaldieper
dan 40 cm - mv.
Vergravingen
Met vergravingen zijn terreinen aangegeven die zijn verwerkt. De grond moet,
beginnend tussen 20 en 40cm diepte, over ten minste 20cm heterogeen zijn, maar
kan nog wel in een normale legenda-eenheid worden ondergebracht.
Devergravingen worden inhet rapport meteen hoofdletter achter decode en opde
kaart met een schop-signatuur aangegeven.

2.3.7 Overige onderscheidingen
Overige onderscheidingen omvatten delen van een gebied die buiten het bodemgeografisch onderzoek zijngehouden,zoalsbebouwing,water,moeras,dijken, wegen
en sterk opgehoogde terreinen.
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2.4 Indeling van het grondwaterstandsverloop in grondwatertrappen
De grondwaterstand op een bepaalde plaats varieert in de loop van eenjaar. Doorgaans ;:al het niveau in de winter hoger zijn (neerslag groter dan verdamping) dan
in de zomer (verdamping groter dan neerslag). Bovendien verschillen grondwaterstanden ookvanjaartotjaarophetzelfde tijdstip (VanHeesenenWesterveld 1966).
Hetjaarlijks wisselend verloop vandegrondwaterstand op een bepaalde plaats kan
gekarakteriseerd worden door een gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand,
gecombineerd met een gemiddeld laagste zomergrondwaterstand (GHG en GLG,
par. 2.2.2.1).
De waarden die voor de GHG en deGLG worden gevonden, kunnen van plaats tot
plaats vrij sterk variëren. Daarom is de klasse-indeling, die op basis van de GHG
endeGLGisontworpen, betrekkelijk ruim van opzet (DeVriesenVan Wallenburg
1990). Elk van deze klassen, de grondwatertrappen (Gt's), is door een GHG- en
GLG-traject gedefinieerd (tabel 12).
Tabel 12 Indeling vandegrondwatertrappen
Grondwatertrap

Gemiddeld hoogste
wintergrondwaterstand
GHG (cm • mv.)

Gemiddeld laagste
zomergrondwaterstand
GLG (cm - mv.)

Ia
Ie
Ha
IIb
lic
lila
Illb
IVu
IVc
Vao
Vad
Vbo
Vbd
Vlo
VId
VIIo
Vlld
VIIIo
VHId

<25
>25
<25
25- 40
>40
<25
25- 40
40- 80
>80
<25
<25
25- 40
25- 40
40- 80
40- 80
80-140
80-140
>140
>140

<50
<50
50- 80
50- 80
50- 80
80-120
80-120
80-120
80-120
120-180
>180
120-180
>180
120-180
>180
120-180
>180
120-180
>180

Meteenlettervoordecodekaneenextraomschrijving vandegrondwatertrap worden
aangegeven bijvoorbeeld:
- b... buiten de hoofdwaterkering gelegen gronden en periodiek overstroomd;
- s... schijngrondwaterstanden, het niveau van de 'GHG' wordt bepaald door
periodiek optredende grondwaterstanden boven eenslecht doorlatende laag,
waaronder weer een onverzadigde zone voorkomt. Deze letter wordt alleen
aangegeven bijgrondenmeteengrondwaterfluktuatie (GLG-'GHG') vanmeer
dan 120 cm;
- w... water boven maaiveld gedurende een aaneengesloten periode van meer dan
1 maand tijdens de winterperiode, bijgronden binnen de hoofdwaterkering.
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Met een letter achter de Gt-code is een gedetailleerdere aanduiding toegevoegd:
voor de GHG:
- ...a tussen 0 en 25 cm - mv.;
- ...b tussen 25 en 40 cm - mv.;
- ...u tussen 40 en 80 cm - mv.;
- ...c tussen 80 en 120 cm - mv.
voor de GLG:
- ...o tussen 120 en 180 cm - mv.;
- ...d dieper dan 180 cm - mv.
Wanneeraaneenkaartvlakeenbepaaldegrondwatertrap istoegekend,wildatzeggen
datdeGHGenGLGvandegronden binnendatvlak,afgezien van afwijkingen door
onzuiverheden,zullenliggenbinnendegrenzendievoordiebepaalde grondwatertrap
gesteld zijn. Daarmee wordt dusinformatie gegeven overdegrondwaterstanden die
er in de winter of zomer van een gemiddeld jaar mogen worden verwacht.

2.5 Opzet van de legenda
In de legenda's van de bodem- en grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 10 000 of
1 :25 000,wordendeverschilleninbodemgesteldheid weergegevenindevormvan:
- legenda-eenheden;
- toevoegingen en vergravingen;
- grondwatertrappen.
Legenda-eenheden bestaan voor ten minste 70% van hun oppervlakte uit gronden
meteengrootaantalovereenkomendekenmerkeneneigenschappen.Iederelegendaeenheid heeft een eigen code en wordt met een niet-onderbroken lijn omgrensd: de
bodemgrens. Op de bodemkaart wordt hun verbreiding in kleur weergegeven.
Toevoegingen en vergravingenwordengebruiktomeenbepaaldprofielkenmerk aan
tegevendatovereengedeelteofoverhetgeheleoppervlakvanéénofmeer legendaeenheden voorkomt. Zeworden omgrensd meteen onderbroken lijn voorzover deze
niet samenvalt met een bodemgrens.
Grondwatertrappen geven de gemiddelde fluctuatie van het grondwater weer. Ze
wordenincodes opdebodem-engrondwatertrappenkaart aangegeven. Opdegrondwatertrappenkaart wordtdeverbreiding inkleurweergegeven. Zeworden omgrensd
meteenniet-onderbroken lijn dieopdebodemkaarteenblauweenopdegrondwatertrappenkaart een zwarte kleur heeft.
Eencombinatie van legenda-eenheid+eventuele toevoeging +grondwatertrap heet
kaarteenheid.
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Voorbeeld:
legenda-eenheid
toevoeging
groncwatertrap
kaarteenheid

cHn55
x
Vbd
cHn55/x-Vbd

Kaarteenheden vormendebeoordelingseenheid bijhet vaststellen vande bodemgeschiktheid(hoofdstuk 3).Bijelkelegenda-eenheidhoorttenminsteéén kaarteenheid,
maarafhankelijk vanhetaantalcombinaties metgrondwatertrappen entoevoegingen
zullen er doorgaans meer kaarteenheden voorkomen.
Enkele,inhoofdzaak geografische, bijzonderheden worden opdebodem-engrondwatertrappenkaart vermeld als overige onderscheidingen. Deze onderscheidingen
kunnen verdeeld worden in vlak-, lijn- en puntgegevens.
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3 Bodemgeschiktheidsbeoordeling

Onder bodemgeschiktheid wordt verstaan de mate waarin degrond, wat zijn eigenschappen betreft, voldoet aan de eisen die er voor een bepaald bodemgebruik aan
worden gesteld.
Uit de gegevens over de bodemgesteldheid kan niet direct worden afgeleid welke
geschiktheid degrondenhebbenvooreenbepaald bodemgebruik.Debodemkundige
gegevens moeten geïnterpreteerd worden volgens een systeem dat landelijk wordt
toegepastenwaarvoorlandelijke normengelden(Haans,red. 1979;Van Soesbergen
et al. 1986; Van der Knaap en Wopereis 1987).

3.1 Interpretatieprocedure
Interpretatie vanbodemkaarten voordebodemgeschiktheidsbeoordeling ishetdoen
vanuitspraken ofvoorspellingen overhet gedrag of dereactie van degrond bij een
bepaalde behandeling/ingreep, en over de daaruit voortvloeiende geschiktheid van
de grond voor een bepaalde gebruiksvorm. Het doel van de interpretatieprocedure
is waarnemingen over de bodemgesteldheid pasklaar te maken voor een bepaalde
toepassing.
Debasisvoordeinterpretatieprocedure (fig.) isdebodemkaart.Aandekaarteenheden
worden via de legenda en de bij de kaart behorende toelichting gegevens ontleend
overbodemeigenschappen en/of kenmerken van dekaarteenheden, o.a. organischestofgehalte, textuur en grondwatertrap. Vervolgens worden met deze kenmerken in
demeestegevallenspecifieke,doelgerichtecombinaties,dez.g. beoordelingsfactoren,
afgeleid.
Bepaaldecombinaties vanbeoordelingsfactoren leidentoteenbepaaldegeschiktheidsklassedieuiteen sleutel kan worden afgelezen (par. 2.6.3).Voorelk bodemgebruik
is maar een beperkt aantal beoordelingsfactoren bepalend voor de geschiktheid. In
tabel 13 wordt aangegeven welke dit zijn.

3.2 Beoordelingsfactoren
Een beoordelingsfactor karakteriseert een belangrijk bodemgebruiksproces, een
gedragaspect vandegrond ofeengroeiplaatsomstandigheid, enbeschrijft hetniveau
hiervan (Van Soesbergen et al. 1986). Voorbeelden van beoordelingsfactoren zijn
het vochtleverend vermogen en de stevigheid van de bovengrond (tabel 13). Een
beoordelingsfactor berustopeencombinatievanbodemeigenschappen. Zowordtde
beoordelingsfactor stevigheid van de bovengrond bepaald door eigenschappen als
textuur, dichtheid en organisch-stofgehalte van de bovengrond, en drukhoogte van
hetbodemvocht bijGHGenGVGnaeenperiodemetweinigneerslag.Somsworden
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er ook niet-bodemkundige factoren in betrokken, zoals bij de beoordelingsfactor
vochtleverend vermogen, waarop niet alleen bodemkundige factoren, maar ook
klimaatsfactoren (neerslag en verdamping) van invloed zijn.

bodemkaart

kaarteenheid

• •

bodemeigenschappen

beperkingen

beoordelingsfactoren

klimaat en andere
ecologische factoren

eisen i.v.m.
bodemgebruik

beoordelingsfactoren
nodig voor sleutel

geschiktheid in klassen

Fig.Schema vandeinterpretatieprocedure (dubbele omkadering
produkt'vande interpretatie)

'eind-

Heiniveau of de grootte van een door een beoordelingsfactor aangeduid proces of
gedragsaspect van de grond wordt meestal aangegeven met een waarderingscijfer,
gradatie genoemd.
Bij een aantal beoordelingsfactoren (storing inde verticale waterbeweging, microreliëf, nachtvorstgevoeligheid, stenigheid, erosiegevoeligheid en dikte van de Ahorizont(en)) worden geen gradaties onderscheiden, omdat ze incidenteel worden
gebruikt, en/of omdat de gradaties niet eenduidig te beschrijven zijn. Met het aangeven van een speciaal teken wordt geattendeerd op een beoordelingsfactor
(attenderingsfactor). Dezebeoordelingsfactoren kunnendaarmeedegeschiktheidnaar
een ander niveau brengen.
In de paragrafen 3.2.1 t/m 3.2.14 wordt een korte toelichting gegeven op de afzonderlijke beoordelingsfactoren. Vooruitvoeriger informatie wordtverwezen naar
Van Soesbergen et al. (1986) en Van der Knaap en Wopereis (1987).
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Tabel 13De beoordelingsfactorenen het bodemgebruikwaarvoorze al (+) of niet (-) worden toegepast
Beoordelingsfactor

akkerbouw

weidebouw

bosbouw

tuinbouw*'

fruitteelt

boomkwekerij

Ontwateringstoestand
Vochtleverend vermogen
Stevigheid van de
bovengrond
Verkruimelbaarheid
Slempgevoeligheid
Stuifgevoeligheid
Voedingstoestand
Zuurgraad
Storing in de verticale
waterbeweging
Microreiiëf
Nachtvorstgevoeligheid
Stenigheid
Erosiegevoeligheid
Dikte van de A-horizont(en)

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+

-

-

-

-

+
+

+

X

+
+
+

+
+

-

-

X

-

+

-

+

+

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X
X

X
X

X
X

X

-

-

-

+

-

x bij genoemd bodemgebruik alleen van toepassing onder bijzondere omstandigheden
*' tuinbouw onder glas en in de volle grond

3.2.1 Ontwateringstoestand
De beoordelingsfactor ontwateringstoestand is niet alleen een aanduiding voor de
ontwatering, maar ook voor de luchthuishouding van een grond. De ontwateringstoestandgeeft daardoorookinformatie overdezuurstofvoorziening vanplantewortels
enoverdewijzigingen diezichhierinindeloopvanhetjaarvoordoen onderinvloed
van neerslag, verdamping en afvoer. Het gaat vooral omdebovenste50tot 100cm
van de grond waarin zich de meeste plantewortels bevinden en waarin zich het
bodemleven afspeelt.
Het lucht- (en water)gehalte van de grond is afhankelijk van de poriënfractie en de
poriëngroottteverdeling, en in belangrijke mate van de grondwaterstand. Daarom
wordt voor deze beoordelingsfactor de gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand
(GHG)als voornaamste maatstaf voordeindeling gebruikt. Er zijn vijf gradaties in
de beoordelingsfactor ontwateringstoestand onderscheiden (tabel 14 ).
Tabel14 Gradatie in ontwateringstoestandals afhankelijkevandegrondwatertrap
Gradatie
code

benaming

1
2
3
4
5

zeer diep
vrij diep
matig diep
vrij ondiep
zeer ondiep

Grondwatertrap
(Gt)

GHG-referentiewaarde (cm - mv.)

VIc, VIIo, VHd, VIIIo, VIHd
He, IVu, Vlo
Ie, IIb, Illb, Vbo, Vbd
IIa, IIIa, Vao, Vad,soms Ia
Ia soms Ha

>80
40-80
25-40
15-25
<15
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3.2.2 Vochtleverend vermogen
De beoordelingsfactor vochtleverend vermogen duidt op de hoeveelheid vocht die
een grond in een groeiseizoen van 150dagen (1 april-1september) en in een droog
jaar (zgn. 10% droog jaar) aan de plantewortels kan leveren. Een 10% droog jaar
is een jaar, waarvan aangenomen wordt dat de potentiële verdamping tijdens het
groeiseizoen de neerslag met meer dan 200 mm overtreft (statistisch eens in de 10
jaar).
Het vochtleverend vermogen van de grond is afhankelijk van:
- de aard en opbouw van het bodemprofiel; belangrijk zijn vooral de dikte, het
vochthoudend vermogen van de wortelzone en het capillair geleidingsvermogen
van de ondergrond (kritieke z-afstand). In hoog boven het grondwater gelegen
grondenwordthetvochtleverend vermogenvoornamelijk bepaalddoordehoeveelheid beschikbaar water in de wortelzone; het capillair aangevoerd water draagt
weinig of niets bij aan het vochtleverend vermogen (hangwaterprofiel). In laaggelegen gronden is de vochtvoorziening vanuit het grondwater vrijwel onbeperkt
(grondwaterprofiel). Ingrondendietussenhoogenlaagliggen,ishet vochtleverend
vermogen sterk afhankelijk van de aanvulling vanuit het grondwater, die weer
afhankelijk is van het capillair geleidingsvermogen. De aanvulling is bij deze
gronden slechts gedurende een deel van het groeiseizoen voldoende (tijdelijk
grondwaterprofiel);
- het grondwaterstandsverloop; hiervan zijn vooral de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand(GVG)endegemiddeldlaagstegrondwaterstandineen 10%droogjaar
(LG3) van betekenis. De GVG is de gemiddelde grondwaterstand op 1 april.
Hetvochtleverend vermogen wordtberekendmetgeschattecijfers van eigenschappen
van de gronden. Er zijn vijf gradaties in vochtleverend vermogen (tabel 15).
Tabel15 Gradatie in vochtleverendvermogenalsafhankelijke
vande hoeveelheidvocht
Gradatie
code

benaming

Hoeveelheid
vocht (mm)
in 10% droog jaar

1
2
3
4
5

zeer groot
vrij groot
matig
vrij gering
zeer gering

>200
150-200
100-150
50-150
<50

3.2.3 Stevigheid van de bovengrond
Debeoordelingsfactor stevigheidvandebovengrond duidtophet weerstandsvermogen
van een begroeide bovengrond tegen betreden door veeen berijden met landbouwwerktuigen.Voldoende stevigheid vandebovengrond isvoorweidebouw vanbelang
voor:
- het op het juiste tijdstip toedienen van de eerste stikstofgift;
- de lengte van de weideperiode;
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- deplanning van beweiding en voederwinning;
- de beweiding zelf: beweidingsverliezen door vertrapping en berijding kunnen
worden vermeden;
- hetregelmatigkunnenuitrijden vandrijfmest waardoordeopslagcapaciteit kleiner
kan zijn.
Bij akkerbouw geeft onvoldoende stevigheid vandebovengrond moeilijkheden bij
grondbewerking en oogstwerkzaamheden.
Een maat voordestevigheid vandebovengrond isdeindringingsweerstand die met
een penetrometer metconusoppervlakte van5 cm2eneen tophoek van 60°wordt
gemeten (Van Wallenburg en Hamming 1985). Indringingsweerstanden worden
gemeten naeen periode metdroog weer en bij een grondwaterstand op ongeveer
het niveau vandeGHG(omstreeks februari -maart).Bij zwellende en krimpende
grondenmogen dezemetingen alleenwordenuitgevoerd alsdevoorafgaande zomer
en herfst niet extreem droog zijn geweest.
Voor weidebouw worden vijf gradaties (tabel 16)en voor akkerbouw worden drie
gradaties onderscheiden (tabel 17).
Tabel16 Gradatieinstevigheidvandebovengrondvoorweidebouwalsafhankelijke vandeindringingsweerstand
(MPa)bijGHGenGVG,endegevoeligheid*) voor vertrappingbijbeweidenenvoorinsporingbij
berijdenperseizoen
Gradatie

Indringingsweerstand

Gevoeligheid

code

benaming

GHG

GVG

winter

lente

zomer

herfst

1
2
3
4
S

zeer groot
vrij groot
matig
vrij gering
zeer gering

>0,6
>0,3-0,6
>0,3-0,6
<0,3
<0,3

>0,6
>0,6
>0,3-0,6
>0,3
<0,3

1
2
2
3
3

0
1
2
2
3

0
0
0
1
2/3

0
0
1
2
3

*' 0 =niet; 1=weinig ofniet; 2 =matig; 3 =sterk gevoelig
Tabel17 Gradatieinstevigheid vandebovengrondvoorakkerbouwalsafhankelijke vande indringingsweerstand
(MPa)bijGHG
Gradatie
code

benaming

1
2
3

zeer groot
vrij groot tot matig
gering

Indringingsweerstand

>0,6
0,3-0,6
<0,3

3.2.4 Verkruimelbaarheid
De beoordelingsfactor verkruimelbaarheid geeft een aanduiding van het gemak
waarmeedebouwvoor zichlaatverkruimelenenvandebreedtevanhetvochtgehaltetraject waarbinnenditmogelijk is.Verkruimelbaarheid wordthierbeschouwd alseen
hoedanigheid vanhet bodemmateriaal zelf.
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Gradaties in verkruimelbaarheid kunnen worden afgeleid uit textuur, organischestofgehalte enkoolzurekalkvandebouwvoor,zoalsisaangegeven intabel 18.Deze
tabel is afgeleid uit de tiendelige schaal voor bewerkbaarheid uit het waarderingssysteem van De Vries (1974) die ontleend is aan de resultaten van het onderzoek
van Boekei (1972).
Ofeenbouwvoorhetvoorverkruimelingvereiste vochtgehalte bezit-inhet voorjaar
bijdegrondbewerking eninhetnajaar bijhetoogsten-hangtafvandeontwateringstoestand en van het weer in de voorafgaande periode.
Er worden drie gradaties onderscheiden (tabel 18).
Tabel18 Gradatie in verkruimelbaarheid als afliankelijkevande samenstelling vande bouwvoor
Gradatie
code

benaming

1

gemakkelijk

2

3

tamelijk
gemakkelijk

moeilijk

Vochtgehaltetraject

breed

Samenstelling van de bouwvoor
textuur
klasse

org.-stof
(%)

koolzure
kalk (%)

-

moerig

-

zand,
zandige leem
lichte zavel

-

-

zware zavel

>2
<0,5

betrekkelijk
breed
<2

-

lichte klei
siltige leem

.

_

zware klei

>5
<0,5

nauw
<5

-

3.2.5 Slempgevoeligheid
Debeoordelingsfactor slempgevoeligheid duidtaaninhoeverrede bodemaggregaten
bestand zijn tegen:
- uiteenvallen inmicro-aggregaten of in afzonderlijke korrels onder invloed van de
neerslag;
- vervloeien bij hoge vochtgehalten.
Alsalleenhetbodemoppervlakverslempt,wordtgesproken vanoppervlakkigeslemp;
bij opdrogen ontstaat dan een slempkorst. Zakt de gehele bouwvoor in elkaar, dan
wordt gesproken van interne slemp.
Of slemp opeen slempgevoelige grond werkelijk zaloptreden, hangt onder meeraf
van de neerslag, de ontwateringstoestand en de begroeiing.
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Doorsbmp wordtdeaëratievandegrondongunstigbeïnvloed,waardoordezuurstofvoorziening van de plantewortels in gevaar kan komen. Ook neemt de infiltratiecapaciteit en het waterbergend vermogen van de grond af. Een slemplaag of -korst
heeft nadelen voor o.a. deakkerbouw entuinbouw:degrond droogt inhet voorjaar
langzaam op,de zuurstofvoorziening vaningezaaide gewassen komtinhet gedrang
en vooral bij fijnzadige gewassen kan de kiem beschadigen.
Degevoeligheid voorverslempingiseenhoedanigheid vanhetbodemmateriaalzelf,
die kan worden afgeleid uit het gehalte aan textuur, organische-stofgehalte en
koolzure kalk van de bouwvoor. Deze factoren zijn dan ook gebruikt in tabel 19.
De indeling is gebaseerd op het onderzoek van Albers (1980) en het waarderingssysteemvanDeVries(1974).Opgrondenmetgradatie 1 treedtgemiddeld inminder
dan 1 van de 10jaren oppervlakkige en/of interne verslemping op.Opgronden met
gradatie 2treedt in 1 tot5vande 10jarenduidelijk oppervlakkige enweinig interne
slemp op. Gronden met gradatie 3 zijn in meer dan 5 van de 10jaren onderhevig
aan sterke oppervlakkige en veelal ook aan interne slemp.
Tabel19 Gradatiein slempgevoeligheid als afliankelijkevande samenstellingvande
bouwvoor
Gradatie

Samenstelling van de bouwvoor

code

benaming

textuurklasse

1

gering

org.-stof
(%)

koolzure
kalk (%)

-

moerig

-

leemarm zand
klei

.

_

zware zavel

-

>0,5
matig

<0,5
siltige leem

-

-

>3
>0,5
lichte zavel
groot

<3
<0,5

zandige leem

3.2.6 Stuifgevoeligheid
De beoordelingsfactor stuifgevoeligheid duidt de weerstand aan die de grond heeft
tegen verstuiven. Verstuiven treedt vooral opin een droogvoor- of najaar wanneer
de grond (gedeeltelijk) kaal is; de onderlinge binding van de gronddeeltjes van de
bouwvoor is dan te gering om de eroderende kracht van de wind te weerstaan als
de bescherming door het gewas ontbreekt. Verstuiven leidt tot afname van het
organische-stofgehalte, de vochthoudendheid, de chemische bodemvruchtbaarheid
en de biologische activiteit. Verder kunnen ziekten en onkruiden zich verbreiden,
kiemende zaden en zelfs aardappelen blootstuiven, jonge plantjes onderstuiven of
beschadigd worden en sloten plaatselijk dichtstuiven.
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Erbestaatgeen methodeomdegevoeligheid voorverstuiven vandegrondtemeten.
Erisdanookgetrachtrichtlijnen tegeven voordevaststelling vandegradaties voor
verstuiven vandegrond die berusten opervaringskennis. Belangrijk zijn dekorrelgroottevanhetzandenhetvochtgehaltevandebovengrond.Grenzenvoordekorrelgroottevanhetzandenhetvochtgehaltevandebovengrondkunnennognietworden
aangegeven; ze staan daarom niet in tabel 20. Verder spelen bodemeigenschappen
als lutum-, leem- en organische-stofgehalte een rol. Organische stof omvat soms
ingedroogde (amorfe) organische stof (o.a.aangeploegd veen in de Veenkoloniën),
alsook de echte humus. De echte humus komt zowel voor in de moder- als in de
mullvorm. Mullhumus draagt ingrote matebij aande binding,demoderhumus niet
of nauwelijks, amorfe organische stof in droge vorm in het geheel niet. Er zijn
aanwijzingen dat de kwaliteit van de organische stof gerelateerd is aan het lutumgehalteen,inwatminderemate,aanhetleemgehalte.Vandaardat(voorlopig)alleen
hetlutum-enleemgehaltealsrichtlijnen wordengehanteerd voorhetvaststellenvan
de gradaties voor stuifgevoeligheid (tabel 20). De indeling in gradaties is voornamelijk gebaseerd ophet onderzoekvanBooij (Bodemkaart, 1978),Brussel (1980)
en Zuur (1948). De gradaties gelden bij vlakke, open ligging. Naast de genoemde
bodemkenmerken zijndegraadvanbodembedekking,grondbewerkingenbeschutting
voor de wind belangrijk. Bepaalde gronden zijn erg stuifgevoelig, vooral droge,
schrale zandgronden met lage organische-stofgehalten en gronden met zeer hoge
organische-stofgehalten maar vaneen slechtekwaliteit (hoge C/N).Veelal verstuift
de losse bovenlaag als die is opgedroogd of drooggevroren.
Er worden drie gradaties onderscheiden (tabel 20).
Tabel20 Gradatie in stuifgevoeligheidals afhankelijkevan lutum-enleemgehalte
vandebouwvoor
Gradatie
code
1

benaming
gering

Samenstelling bouwvoor
lutum

leem

(%)

(%)
.

>5
3-5
<3

>17,5
>32,5

2

matig

3-5
<3

<17,5
10-32,5

3

groot

<3

<10

3.2.7 Voedingstoestand
De voedingstoestand duidt op de vruchtbaarheid (gehalte aan voor de boomgroei
noodzakelijke voedingsstoffen) van een grond, die voorkomt wanneer deze grond
ten minste de laatste 10-15 jaar met bos of met een half-natuurlijke vegetatie is
begroeid en in die periode niet (meer) is bemest of bekalkt. De voedingstoestand
wordt alleen gebruikt bij de bodemgeschiktheidsbeoordeling voor bosbouw.
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Er worden vijf gradaties onderscheiden (tabel 21).
Tabel21 Gradatie invoedingstoestand
Gradatie
code

benaming

1
2
3
4
S

zeer hoog
vrij hoog
matig
vrij laag
zeer laag

De voedingstoestand wordt niet
rechtstreeks aan de grond waargenomen maar afgeleid uit de
bodem, het bodemgebruik (tabel
22) en eventueel de spontane
vegetatie (tabel 22 en 23).

Ingang van tabel 22 zijn de legenda-eenheden van de Bodemkaart van Nederland,
schaal l :50 000 (kolommen 1en 2). Uit kolom 3 (code legendagroep) blijkt dat
deze legenda-eenheden voor de bosbouw-sleutel in drieën worden gedeeld, in deze
kolom gecodeerd als 1, 2 en 3. Bij de toekenning van de gradaties is onderscheid
gemaakt tussen gronden die een agrarisch bodemgebruik hebben en gronden onder
bos of in natuurterreinen.
Op gronden met agrarisch bodemgebruik kunnen vrijwel alle boomsoorten ruimschoots van de nodige voedingsstoffen worden voorzien. Aan deze gronden wordt
dan ook een zeerhoge of vrij hoge gradatie in voedingstoestand (1of 2) toegekend
(tabel 22, kolom 4).
Gronden in natuurterreinen en onder bos worden nog verder onderverdeeld door
gebruiktemakenvandespontanevegetatie.Grondenonderbosofinnatuurterreinen
behorendtotdezelfde legenda-eenheidhebbennamelijk nietoveraldezelfde voedingstoestand. Deze blijkt samen te hangen met de verschillen in vegetatietypen in de
kruidlaag.
Dezerelatie is onderzocht in naaldhoutbossen. De samenhang tussen vegetatietype
en voedingstoestand wordt echter ook verondersteld in andere bossen en natuurterreinen.Daaromwordtookdaargebruikgemaaktvandevegetatietypenuittabel23.
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Uit de resultaten van bovengenoemd onderzoek is gebleken dat op dezelfde grond
bij aanwezigheid van een "arm" vegetatietype een geringere boomgroei voorkomt
dan bij een "rijker" vegetatietype. Deze kennis stelt ons in staat een redelijke
voorspelling van de boomgroei te geven als naast gegevens over de grond ook het
vegetatietype bekend is.
Tabel 23 wekt de suggestie dat alle vegetatietypen op alle gronden kunnen voorkomen, hetgeen beslist niet het geval is.Zobeperkt het gezelschap van Duinriet en
Zandzegge (KO) zich vrijwel tot dekalkhoudende duinvaaggronden. Voor de vaststelling van de gradaties worden daarom zowel de bodem (tabel 22,kolom 1en 2)
alsdeerop groeiende spontane vegetatie gebruikt.Tabel 23geeft een overzicht van
devoorditdoelgebruikteindelinginvegetatietypen metdedaarbijbehorendecodes.
Tabel23VegetatietypeninNederlandsebossen(naarBanninketal. 1973,gedeeltelijkherzien in1985en1987)
Lichte bossen''

Donkere bossen''

Gezelschap van:

code
Bannink
et al.

Gezelschap van:

Zandzegge en Ruig Haarmos
(veel open zand)

AO

")

Rendiermos en Zand-Gaffeltand

Al

Kantmos en Klauwtjesmos

I

Rendiermos en Klauwtjesmos

A2

Bronsmos, Klauwtjesmos en
Gewoon Gaffeltandmos

Hl
Kronkelsteentje en Gewoon
sterremos

II

Bronsmos en Groot Laddermos

H2

Bronsmos, Bochtige smele en
Struisgrassen

Rl.1
Kronkelsteeltje, Wilde lijsterbes en Knikkend wilgeroosje

III

Bronsmos. en Wilde lijsterbes

Rl.2

Braam, Stekelvaren en Groot
Laddermos

R2

Stekelvaren en Liggend walstro

IV

Gladde witbol, Valse salie en
Braam

R3

Framboos en Braam

R4

Duinriet t:n Zandzegge (veel
open zand)

KO

Witte klaverzuring, Hazelaar
en Drienerfmuur

code
Bannink
et al.

Wilde kamperfoelie, Stekelvaren en Drienerfmuur

Z
Rankende helmbloem, Witte klaverzuring, Stekelvaren en Braam
VI

Grote brandnetel en Stekelvaren

KI

Dauwbraam, Vlasbekje en Hondstong

K2

Dauwbraam en Robertskruid

K3

Witte klaverzuring, Dauwbraam,
Robertskruid en Speenkruid

VII

''afwezigheid van spontane vegetatie in bossen wordt aangegeven met code 0
'^ beeft geen tegenhanger in donker bos
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Devegetatietypen staan gerangschikt in een zgn. ecologische reeks van "arm" naar
"rijk" resp.vanbovennaarbeneden.Aangenomen wordtdatde"arme"typen opeen
relatief laag en de "rijke" typen op een relatief hoog gehalte aan voor de bomen
noodzakelijke voedingsstoffen wijzen. Met behulp van tabel 22 kan nu bij elke
combinatie van bodem (kolom 1en 2) en vegetatie (vegetatietype uit tabel 23) de
gradatievandevoedingstoestand wordenafgelezen indesubkolommenvandelaatste
hoofdkolom.
Voordecodes van degradatie vandevoedingstoestand (1t/m 5)wordt decode van
de legenda-groep toegevoegd (1t/m 3).Dezeis noodzakelijk om de geschiktheidsklasse voor bosbouw vast te stellen met behulp van de sleutel.

3.2.8 Zuurgraad
De beoordelingsfactor zuurgraad geeft een aanduiding over de zuurgraad in de
bewortelbarezonevaneengronddietenminste 10-15jaarmetbosof half-natuurlijke
vegetatie is begroeid en in die periode niet (meer) is bekalkt of bemest.
De zuurgraad is van betekenis voor de groei van bomen. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat bij naaldboomsoorten (metuitzondering van Pinusnigra) op gronden
met pH-KCl> 4,5 à5 storingen in de voedingsstoffenhuishouding optreden die op
denduurhunweerslagopdegroeihebben.Opsterkzuregronden(pH-KCl<ca. 3,5)
kandegroeivanloofboomsoorten, vooralpopulierenes,ernstigworden belemmerd.
Inhet algemeen kan gesteld worden dat kalkrijke gronden gradatie 1 hebben.Kalkloze (voor zover geen katteklei) en kalkarme zeeklei- en rivierkleigronden en een
deelvande beekeerdgronden, leemgronden en oudekleigronden hebben gradatie 2.
Deoverigegronden:dekalklozepleistocene zandgronden enveelveengronden zonder
zavel-ofkleidekhebbengradatie3.Hoewelhetnietisvoorgeschreven,kanhetnuttig
zijn gronden met pH-KCl < 3,5 te signaleren.
Er worden drie gradaties onderscheiden (tabel 24).
Tabel24 Gradatie in zuurgraadalsafliankelijke vandepH(KCl)
Gradatie
code

benaming

1
2
3

neutraal
zwak zuur
sterk zuur
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pH(KCI)

>6,5
4,5-6,5
<4,5

3.2.9 Storing in de verticale waterbeweging
De becordelingsfactor storing in de verticale waterbeweging wordt gebruikt om
grondenaftekunnenzonderen,waarvandewateroverlastnietofnietuitsluitend door
verlaging van de grondwaterstand kan worden opgeheven. Bij de bepaling van de
gradatie vande ontwateringstoestand kunnen dan wateroverlast entijdelijke schijngrondwaterspiegels tengevolgevaneenslechtdoorlatendelaagbuiten beschouwing
blijven Dit is nodig om de geschiktheid na ingreep te kunnen vaststellen na een
eventuele verbetering vande ontwateringstoestand of door verbreking van delangzaam doorlatende laagmet behulp van een woeler. Een dergelijke grondbewerking
is duur en de vruchtbaarheid van de bouwvoor vermindert er veelal door.
De beoordelingsfactor storing in de verticale waterbeweging geeft een aanduiding
voor:
- een langzame verticale waterbeweging door het profieldeel boven het niveau van
deontwateringsdiepte.Waterstagnatiebevordertbijvruchtbomenhetoptredenvan
kanker (Nectria galligena);
- eentragecapillaireaanvoervanwaterinenbovendestorendelaagbijgrondwaterprofielen en tijdelijke grondwaterprofielen;
- een gebrekkig wortelstelsel door te grote dichtheid van de storende laag, waterstagnatie erboven en moeilijke bereikbaarheid eronder.
Er worden gewoonlijk geen gradaties in deze beoordelingsfactor onderscheiden.
Slechts aan gronden waarvan in de bovenste 80 cm van het profiel de verzadigde
doorlatendheid kleinerisdanca. 1 cmperetmaal,kanditinde beoordelingstabellen
door toevoeging van het teken + worden aangegeven. Bij detailkarteringen voor
specifieke gebruiksdoelen kunnen zonodignadere indelingen gemaakt worden naar
diepte, dikte en doorlatendheid van de lagen.

3.2.10 Microreliëf
Ondermicroreliëf wordenhoogteverschillen verstaan vanminimaal 10à30cmover
afstanden van één tot drie meter. Het komt onder andere voor in sommige veengebieden. Het hobbelige oppervlak geeft problemen bij de machinale behandeling
van grasland. Komt microreliëf voor, dan wordt dit met het teken + aangegeven.

3.2.11 Nachtvorstgevoeligheid
Denachtvorstgevoeligheid vaneengrondhangtafvandeprofielopbouw,deterreinvorm, het vochtgehalte van de bovengrond of een combinatie hiervan.
Bij gronden met veel organische stof in de bovengrond, speciaal moerige gronden
en veengronden, is de kans op nachtvorstschade groot. De oorzaak moet worden
gezochtindegrotehoeveelheid luchtdiedetoplaagbevat,waardoordebodemwarmte
59

slecht wordt geleid. Als gevolg daarvan kan in koude,heldere voorjaarsnachten de
temperatuur aan het maaiveld beneden het vriespunt komen met als gevolg vorstschade aan de gewassen. Hoe meer vocht detoplaag kan vasthouden, hoe geringer
dekansopnachtvorstschade.Eendrogetoplaag vanveenishetmeestgevoelig voor
nachtvorst. Naarmate de genoemde gronden een dikker zanddek hebben, neemt de
nachtvorstgevoeligheid af.
Bijeenzelfde bodemopbouw envochtgehaltezijnlaagliggendegedeelten gevoeliger
voor nachtvorst dan hogere, doordat koude lucht naar de laagste terreingedeelten
stroomt. De kans op nachtvorstschade aan daarvoor gevoelige gewassen als aardappelen, maïs en bonen isdan groter. Er wordt onderscheid gemaakt in nachtvorstgevoeligheid alsgevolg van deterreinvorm(laagdeel)enalsgevolg vande profielopbouw. Komt nachtvorstgevoeligheid voor, dan wordt dit met het teken + aangegeven.

3.2.12 Stenigheid
Debeoordelingsfactor stenigheid duidt opdemate waarin stenen in de bovengrond
degrondbewerking en oogst ongunstig kunnen beïnvloeden. Van stenigheid van de
grond wordtgesproken alstussen0en20-30cm-mv.zoveel stenenvoorkomen dat
grondbewerking enoogst(bijv.vanaardappels)bemoeilijkt wordenenmachinessnel
verslijten, breuk vertonen of vaker vastlopen. Dat komt in sterke mate voor bij ca.
10stenen(diametermeerdan6cm)perm2.Komtstenigheid indebovengrond voor,
dan wordt dit met het teken + aangegeven.

3.2.13 Erosiegevoeligheid
De beoordelingsfactor erosiegevoeligheid als gradatie verkeert nog in de ontwikkelingsfase enkannognietgebruiktwordenbijde bodemgeschiktheidsbeoordeling.
Als attenderingsfactor wordt het teken + gebruikt.

3.2.14 Dikte van de A-horizont(en)
Bij de teelt van kluitgoed in boomkwekerijen is de dikte van het humushoudende
dekvanbelang omdatmethetprodukt tevens eenhoeveelheid teelaarde in devorm
van een kluit wordt afgevoerd. Het gemiddeld kluitvolume in Brabant en Limburg
van haagconiferen in de maat 60-80 en 80-100 cm bedraagt 4 resp. 5 liter.
Inde sleutel iseentweedeling gemaakt indehumushoudende dekken,nl.dikkeren
dunner dan 30 cm.
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Veengronden meteenmoerigeeerdlaag(bijv. koopveengronden) wordeninbodemgeschiktheid opéén lijn gesteld metgronden met een A-horizont dikker dan30cm.
Veengronden met een minerale eerdlaag (bijv. weideveengronden) vallen eveneens
onderdekolomA-horizont dikkerdan30cm.Veengronden enzandgronden zonder
A-horizont zijn weinig of niet geschikt voor boomkwekerij, met uitzondering van
delemige vorstvaaggronden. Deze laatste zijn gelijk te stellen aangronden meteen
A-horizont dikker dan 30 cm.

3.3 Bodemgeschiktheidsclassificatie enrandvoorwaarden voordiverse vormen
van bodemgebruik
Bij de bodemgeschiktheidsclassificatie worden de gronden gegroepeerd naar hun
geschiktheid voor een bepaald bodemgebruik in een beperkt aantal geschiktheidsklassen. Elke vorm van bodemgebruik heeft een eigen bodemgeschiktheidsclassificatie. Deze bestaat uit drie hoofdklassen, die elk in een klein aantal, gewoonlijk
twee tot vier, klassen worden onderverdeeld (tabel 25).
Tabel25 Schema vande bodemgeschiklheidsclassificatie voorde verschillende vormen
van bodemgebruik
Hoofdklassen

Klassen

1 Gronden met ruime mogelijkheden

1.1
1.2
1.3
enz.

2 Gronden met beperkte mogelijkheden

2.1
2.2
2.3
enz.

3 Gronden met weinig mogelijkheden

3.1
3.2
3.3
enz.

In de volgorde 1, 2 en 3 geven de hoofdklassen een afnemende geschiktheid aan.
De volgorde binnen de klassen kan, maar hoeft geen volgorde in geschiktheid aan
te geven. Een klasse kan worden onderverdeeld naar de aard van de beperking(en)
vandegrondenkanevt.wordenuitgebreid meteenletter,bijv. 1.2n(n=verbetering
van de ontwateringstoestand).
Onderdebodemgeschiktheid vandegrond wordtverstaan dematewaarindiegrond
voldoet aandeeisen die ervoor een bepaald bodemgebruik aan worden gesteld. Of
demetdebodemgeschiktheidsklasse aangegeven mogelijkheden voorhet genoemde
bodemgebruik ookwerkelijk verwezenlijkt kunnen worden,hangtnietalleenvande
bodemgesteldheid af. Factoren als landinrichtingssituatie, bedrijfsinrichting,
bedrijfsvoering en graad van mechanisatie zijn mede van groot belang voor de te
behalen resultaten. Dezeaspecten wordennietbeoordeeld. Erwordt bijde geschiktheidsbeoordeling verondersteld dat dergelijke technische, economische en sociale
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'niet-bodemfactoren' aanbepaaldevoorwaardenvoldoen.Zijwordenvooriederevorm
vanbodemgebruik onderhethoofd 'randvoorwaarden' opgesomd.Voordevaststelling
van de geschiktheid is voor elke vorm van bodemgebruik één sleutel opgesteld die
voor het gehele land geldig is.
Vaststellen vandebodemgeschiktheid
Behalve de actuele geschiktheid, dat isdegeschiktheid diegeldt voorde bestaande
bodemgesteldheid (afgeleid uit de gradaties van de beoordelingsfactoren), kan ook
bepaaldwordenwelkegeschiktheiddegrondenzullenhebbennabepaaldeingrepen,
bijvoorbeeld verbeterde ontwatering.Alsgevolgvanzo'ningreepzullendegradaties
vansommigebeoordelingsfactoren veranderenendaarmeedegeschiktheid.Erwordt
dan gesproken van:geschiktheid voor (metnaam genoemde gebruiksvorm) na(met
naamgenoemdeingreep),kortweg:geschiktheid naingreep.Degeschiktheidsclassificatie na ingreep geeft geen informatie over de kosten verbonden aan de ingreep,
maargeeft alleen antwoord opdevraagwatdegeschiktheid zalzijnnaderealisering
van een nieuwe bodemkundige en hydrologische situatie.
Voor informatie over de sleutels en het gebruik ervan voor de vaststelling van
hoofdklassen en klassen wordt verwezen naar de literatuur (Van Soesbergen et al.
1986; en Van der Knaap en Wopereis 1987).

3.3.1 Akkerbouw
Randvoorwaarden
De bodemgeschiktheidsclassificatie gaat uit van een zuiver akkerbouwbedrijf van
ten minste 30ha (150-190 standaardbedrijfseenheden, sbe),met een bouwplan van
40%ofmeerhakvruchtenenverdergranen.Voorzovergeenloon-ofcombinatiewerk
wordtgebruikt,isdemechanisatiegraad zodanig,datmeteenminimumaanmankracht
de noodzakelijke werkzaamheden aan bodem engewas kunnen worden uitgevoerd.
Verkaveling en ontsluiting maken het mogelijk de gewassen in eenheden van grote
oppervlakte te telen. De bodemvruchtbaarheid heeft het voor de bodemkundige
situatie gewenste niveau. Het bedrijf wordt goed geleid. Iedere kaarteenheid wordt
beoordeeld, alsof het gehele bedrijf uit grond van die eenheid bestaat.
Classificatie
De geschiktheid wordt afgeleid uit de combinatie van de gradaties voor de
beoordelingsfactoren:
- ontwateringstoestand;
- vochtleverend vermogen;
- stevigheid van de bovengrond;
- verkruimelbaarheid;
- slempgevoeligheid.
Intabel26 staat een omschrijving van debodemgeschiktheidsklassen enintabel27
worden normen voor een hoog opbrengstniveau gegeven.
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Tabel26 Omschrijvingvande bodemgeschiktheidsklassen voorakkerbouw
1 Gronden met ruime mogelijkheden
1.1 Kleivruchtwisseling1'; hoog opbrengstniveau3'; weinig teeltrisico; goed berijd- en bewerkbaar
1.2 Kleivruchtwisseling1'; matig tot hoog opbrengstniveau; enig teeltrisico; ten dele beperkt berijd- en
bewerkbaar
1.3 Zandvruchtwisseling2'; hoog opbrengstniveau3'; weinig teeltrisico; goed berijd- en bewerkbaar
1.4 Zandvruchtwisseling3'; matig tot hoog opbrengstniveau; enig teeltrisico; ten dele beperkt berijdbaar;
goed bewerkbaar
2
2.1
2.2
2.3

Gronden met beperkte mogelijkheden
Vrij groot teeltrisico; veelal beperkt berijdbaar
Vrij groot teeltrisico; beperkt bewerkbaar
Vrij groot teeltrisico; vochttekort

3
3.1
3.2
3.3

Gronden met weinig mogelijkheden
Zeer groot teeltrisico; zeer beperkt berijdbaar of bewerkbaar
Zeer groot teeltrisico; groot vochttekort
Zeer groot teeltrisico; overstromingsgevaar

11

2>

3)

kleivruchtwisseling; met op klei-, zavel- en leemgronden gebruikelijke gewassen zoals wintertarwe,
zomergranen, aardappelen, suikerbieten, peulvruchten en handelsgewassen
zandvruchtwisseling; metopmoerigegronden enveengronden enzandgronden gebruikelijke gewassen:
zomergranen, aardappelen, suikerbieten en maïs
zie tabel 27

Tabel27 Normen voorhoog opbrengstniveau (kg.ha'')
Gewas

wintertarwe
zomertarwe
zomergerst
consumtie-aarappelen
suikerbieten
maïs (droge stof)

Vruchtwisseling
klei

zand

> 8000
> 6000
> 5500
>45000
>55000

> 6500
> 5000
> 4500
>40000
>45000
>13000

bron: PAGV 1986

3.3.2 Weidebouw
Randvoorwaarden
De bodemgeschiktheidsclassificatie gaat uit van een weidebedrijf, gericht op de
melkveehouderij,meteenoppervlaktevan20haofmeer(150-190 standaardbedrijfseenheden, sbe) en een bezetting van ca. 2,5 stuks grootvee-eenheden (gve) per ha
grasofperhagrasplusgroenvoedergewassen (snijmaïs). Hetveegraast inaantallen
vanenigetientallen stuks.Gedurendedeweideperiodemakendezekoppelstweemaal
daagsdegangnaardecentralemelkstal.Drijfmest wordtuitgeredenen/of geïnjecteerd
optijdstippen die voor debedrijfsvoering en de grasgroei zogunstig mogelijk zijn,
waarbij rekening wordt gehouden met de periode waarvoor een uitrijverbod geldt.
Er wordt stikstof in de vorm van kunstmest gegeven (100-400 kg/ha N). Voor de
verzorging van het grasland, de winning van ruwvoer en het uitrijden van mest
wordenmeestalzwarewerktuigengebruikt.Verkavelingenontsluiting zijn zodanig
dathetmogelijkisverschillende beweidingssystemen toetepassen.Debodemvrucht63

baarheidheeft hetgewensteniveauvoordebodemkundigesituatie.Hetbedrijf wordt
goedgeleid.Iederekaarteenheid wordtbeoordeeld,*alsof hetgehelebedrijf uitgrond
van die eenheid bestaat.
Classificatie
Degeschiktheid wordtafgeleid uitdecombinatievangradatiesvoordebeoordelingsfactoren:
- ontwateringstoestand;
- vochtleverend vermogen;
- stevigheid van de bovengrond.
Tabel 28 geeft een omschrijving van de geschiktheidsklassen.
Tabel28 Omschrijving vande bodemgeschiltheidsklassen voor weidebouw
1 Gronden met ruime mogelijkheden
1.1 Hoge bruto-produktie; weinig beweidingsverliezen; ten dele beperkt berijdbaar in de winter
1.2 Hoge bruto-produktie; weinig beweidingsverliezen, behalve in nattejaren; beperkt berijdbaar in de
winter en ten dele ook in het voorjaar
1.3 Hogebruto-produktie, behalveindrogejaren;weinigbeweidingsverliezen;tendelebeperkt berijdbaar
in de winter
1.4 Hogebruto-produktie,behalveindrogejaren;weinigbeweidingsverliezen,behalveinnattejaren;beperkt
berijdbaar in de winter en ten dele ook in het voorjaar
2 Gronden met beperkte mogelijkheden
2.1 Hogebruto-produktie;matigebeweidingsverliezen; beperktberijdbaarindewinterenoverwegendook
in het voorjaar
2.2 Matige bruto-produktie indrogejaren;weinig beweidingsverliezen; ten delebeperkt berijdbaar inde
winter
2.3 Matige bruto-produktie in drogejaren; matige beweidingsverliezen; beperkt berijdbaar in dewinter
en overwegend ook in het voorjaar
2.4 Hoge buro-produktie; matige tot grote beweidingsverliezen; zeer beperkt berijdbaar in de winter en
beperkt in het voorjaar
3 Gronden met weinig mogelijkheden
3.1 Matige of hoge bruto-produktie; grote beweidingsverliezen; zeer beperkt berijdbaar
3.2 Lage of matige bruto-produktie; weinig beweidingsverliezen; goed berijdbaar

3.3.3 Bosbouw
Randvoorwaarden
De geschiktheid van de gronden wordt beoordeeld tegen de achtergrond van de
meervoudige functies van het bos en de daaruit voortvloeiende doelstelling van de
bosbouw.Dezebeoogteenzohoogmogelijk profijt ophetgebiedvanhoutproduktie,
recreatie en natuurbehoud. Er wordt vanuit gegaan dat het bos beter aan de meervoudigedoelstelling beantwoordt naarmate hetsnellertot vollewasdom komtende
samenstelling vande boomsoorten gevarieerder is.Volgens dit uitgangspunt wordt
eengrondvoordebosbouwhogeraangeslagennaarmatehetaantalboomsoorten dat
er opkan groeien, groter ende groei van die bomen beter is.Deze benadering doet
waarschijnlijk meerrecht aandeproduktieve enrecreatieve functie van het bosdan
aandievanhetnatuurbehoud.Debeoordelinggeldtvoorbosdatgoedwordtbeheerd
en uit ongemengde, gelijkjarige opstanden bestaat.
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Classificatie
Na het vaststellen van de legendagroep wordt de geschiktheid afgeleid uit de
combinatie van de gradaties voor de beoordelingsfactoren:
- ontwateringstoestand;
- vochtleverend vermogen;
- voedmgstoestand;
- zuurgraad.
Bijdegeschiktheidsbeoordelingwordtervanuitgegaan dat allegrondeninagrarisch
gebruik zijn. Tabel 29geeft een omschrijving van degeschiktheidsklassen; intabel
30 staat: wat onder goede, normale en slechte groei wordt verstaan.
Tabel29 Omschrijving vande bodemgeschiktheidsklassen voor bosbouw
1
1.1
1.2
1.3

Gronden met ruime mogelijkheden (goede groei van ten minste 3 gldsboomsoorten)*'
Goede groei van 6-7 gldsboomsoorten
Goede groei van 4-5 gldsboomsoorten
Goede groei van 3 gldsboomsoorten

2

Gronden metbeperktemogelijkheden (goedegroeivantenhoogste2gldsboomsoortenofnormalegroei
van ten minste 3 gldsboomsoorten)
2.1 Goede groei van 1-2 gldsboomsoorten
2.2 Normale groei van 5-7 gldsboomsoorten
2.3 Normale groei van 3-4 gldsboomsoorten
3 Gronden met weinig mogelijkheden (normale groei van ten hoogste 2 gldsboomsoorten)
3.1 Normale groei van 1-2 gldsboomsoorten
3.2 Slechte groei van alle gldsboomsoorten
*' Gldsboomsoorten:Populier(Robusta),Zomereik, Beuk,Groveden,Douglasspar,JapanselarixenFijnspar.
Achterdezecoderingvoordeklasse-indeling wordt meteenderdecijfer hetaantal loofboomsoorten met
goede (achter klasse 1.1t/m2.1) ofnormalegroei (achter klasse2.2t/m3.1) aangegeven.Meteenvierde
cijfer wordt hetzelfde voor naaldboomsoorten aangegeven. Bijv. 2.1.2.0 betekent:goede groei voortwee
loofboomsoorten en geen goede groei voor naaldboomsoortcn (Bannink et al. 1973).

Tabel30 Gemiddeldeaanwas (m3.ha'1.jaar') bijgoede, normaleen slechtegroei van gldsboomsoorten
{opgesteld in nauwoverleg met "De Dorschkamp"en hetStaatsbosbeheer)
Boomsoorten

Goede groei

Normale groei

Slechte groei

Populier (Robusta)
Zomereik
Beuk
Grove den
Douglas
Japanse larix
Fijnspar

£17,0
> 9,0
> 6,8
> 6,6
>13,5
£10,8
£12,3

12,5-17,0
4,5- 9,0
3,4- 6,8
4,2- 6,6
8,8-13,5
7,0-10,8
7,6-12,3

<12,5
< 4,5
< 3,4
< 4,2
< 8,8
< 7,0
< 7,6

3.3.4 Tuinbouw onder glas en in de volle grond
Randvoorwaarden
Uitgangspunten bij de bodemgeschiktheidsclassificatie zijn:
- goed geleide, modern ingerichte bedrijven van voldoende grootte;
- goed verkavelde en ontsloten percelen;
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- grondgebonden teelten en geen substraatteelten bij tuinbouw onder glas;
- het, voor de bodemkundige situatie, gewenste niveau van bodemvruchtbaarheid;
- iedere kaarteenheid wordt beoordeeld alsof het gehele bedrijf uit grond van die
eenheid bestaat.
Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse kunnen aan deze uitgangspunten
worden toegevoegd:
- voorberegeningisvoldoendegeschikt oppervlaktewateren/ofgrondwater beschikbaar;
- de afvoer van water uit drainreeksen levert geen probleem op;
- degrondheeft eenbeteregeschiktheidnaarmatede vruchtwisselingsmogelijkheden
groter zijn;
- degronden zijnvrijvanschadelijke bodemorganismen enstoffen diebodemziekten
en bodemmoeheid kunnen veroorzaken;
- de te velde staande gewassen ondervinden weinig of geen schade van wild of
vogels.
Classificatie
Debodemgeschiktheid wordtafgeleid vandegradatiesvoorde beoordelingsfactoren:
- ontwateringstoestand;
- vochtleverend vermogen;
- verkruimelbaarheid;
- slempgevoeligheid;
- storing in de verticale waterbeweging.
Tabel 31 geeft een omschrijving van de geschiktheidsklassen.
Tabel31 Omschrijvingvande bodemgeschiktheidsklassen voortuinbouwonderglas en in de vollegrond
1 Gronden met ruime mogelijkheden
1.1 Weinigteeltrisico;weinigofgeentekortkomingen.Velevormenvantuinbouwkunnenopdezegronden
met succes worden uitgeoefend.
1.2 Weinig teeltrisico voor enkele vormen van tuinbouw; voor de overige een matig teeltrisico door een
minder goede bewerkbaarheid ofslempgevoeligheid. Voor deteeltvan pit-ensteenvruchten isditniet
bezwaarlijk, voor vele andere vormen daarentegen wel. Gronden met een storing in de verticale
waterbeweging behoren ook tot deze klasse.
2 Gronden met beperkte mogelijkheden
2.1 Matig teeltrisico door wateroverlast in nattejaren, enig vochttekort in drogejaren. Tot deze klasse
behoren ook gronden met een storing indeverticale waterbeweging, slempgevoeligheid ofeen minder
goede bewerkbaarheid.
2.2 Matig teeltrisicovoor enkele vormen vantuinbouw;voor deoverigevormen zeer grootteeltrisico (als
2.1 doch met één of twee tekortkomingen meer).
3

Gronden met weinig mogelijkheden

3.3.5 Fruitteelt
Debodemgeschiktheidsclassificatie betreft zoweldeteelt van pit-en steenvruchten
als van klein fruit met uitzondering van aardbeien.
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Randvoorwaarden
Uitgangspunten bij de bodemgeschiktheidsclassificatie zijn:
- goed geleide, modern ingerichte bedrijven van voldoende grootte;
- goed verkavelde en ontsloten percelen;
- het voor de bodemkundige situatie, gewenste niveau van bodemvruchtbaarheid;
- iedere kaarteenheid wordt beoordeeld alsof het gehele bedrijf uit grond van die
eenheid bestaat.
Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse kunnen aan deze uitgangspunten
worden toegevoegd:
- voorIjeregeningofdruppelbevloeiïng isvoldoendegeschikt oppervlaktewater en/of
grondwater beschikbaar;
- de afvoer van water uit drainreeksen levert geen problemen op;
- degrondheeft eenbeteregeschiktheidnaarmatede vruchtwisselingsmogelijkheden
groter zijn.
Classificatie
Debodemgeschiktheid wordtafgeleid vandegradatiesvoorde beoordelingsfactoren:
- ontwateringstoestand;
- vochtleverend vermogen;
- verkraimelbaarheid;
- storing in de verticale waterbeweging.
Defruitteelt betreft langjarige gewassen.Dithoudtindathogeeisen wordengesteld
aan de ontwatering. Fluctuatie van het grondwater in de wortelzone van het profiel
is ongewenst, vooral in het groeiseizoen. Verschillende appel- en pererassen zijn
vatbaarvoorkankeropslechtontwaterdegronden.Slechtsgronden,waaraangradatie
1istoegekend verkerenineengoedeontwateringstoestand. Deeisenvoorhetvochtleverend vermogen van degrondkomen ongeveer overeen metdie van gras.Vooral
in het laatste groeistadium is veel bodemvocht nodig om vruchten van voldoende
omvangenvangoedekwaliteittekunnen oogsten.Bovendien iseengoede vochtvoorziening nodig voor het snel in produktie komen van de aanplant. Dit is één van de
voorwaarden om tot een rendabele exploitatie te komen.
Andere voorwaarden zijn een goede vochtvoorziening en voldoende zuurstof in de
wortelzone. Vandaar dat de bodemclassificatie mede berust op de beoordelingsfactoren verkruimelbaarheid enstoringindeverticalewaterbeweging.Tabel32geeft
een omschrijving van de geschiktheidsklassen.
In de fruitteelt zijn de bruto-geldopbrengsten per ha hoog. Hierdoor zijn de kosten
van de grond relatief laag. Maatregelen voor opheffing van bodemgebreken zijn in
defruitteelt eerdereconomisch verantwoord danindeakkerbouw ofde weidebouw.
Bepaaldemaatregelen wordenindefruitteelt danookalsnormaalbeschouwd, terwijl
datbijanderevormenvanagrarisch bodemgebruik vaakniethetgevalis.Voorzover
nodig worden fruitteeltpercelen intensief gedraineerd en van een onderbemalingsinstalladevoorzien.Opdroogtegevoeligepercelen wordt vaak beregening toegepast
enopplaatsen waargeschikt beregeningswater schaarsis,kandruppelbevloeiïng een
goede vochtvoorziening waarborgen.
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Tabel32 Omschrijvingvande bodemgeschiktheidsklassen voorfruitteelt
1 Gronden met ruime mogelijkheden
1.1 Weinig teeltrisico; geen noemenswaardige tekortkomingen
1.2 Enig teeltrisico; kans op groeivertraging; geen noemenswaardige tekortkomingen
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Gronden met beperkte mogelijkheden
Matig teeltrisico; beperking t.a.v. de ontwateringstoestand
Matig teeltrisico; beperking t.a.v. het vochtleverend vermogen
Matig teeltrisico; grote kans op groeivertraging
Matig teeltrisico; beperkingen t.a.v. ontwateringstoestand, vochtleverend vermogen en/of
verkruimelbaarheid en/of storing in de verticale waterbeweging

3
3.1
3.2
3.3

Gronden met weinig mogelijkheden
Zeer groot teeltrisico; sterke mate van wateroverlast
Zeer groot teeltrisico; groot vochttekort
Zeer groot teeltrisico;zeer beperktt.a.v. ontwateringstoestand, vochtleverend vermogen en/ofstoring
in de verticale waterbeweging

Veelgronden, dieindeaktueletoestand mindergeschikt zijn voor fruitteelt worden
door deze ingrepen uitstekend geschikt. Zeer droogtgevoelige gronden waaraan
gradatie 4 of 5voorhet vochtleverend vermogen zijn toegekend, blijven enig teeltrisico behouden ondanks een aanvullende watervoorziening.
In het verleden is plaatselijk getracht om het vochtleverend vermogen van plaatgronden (zandgronden meteenkleidek)teverhogendooreendiepe grondbewerking.
Hierbij werd de ondiep aanwezige zandlaag tot bepaalde diepte vermengd met het
kleidek zodateendieperebewortelingmogelijk werd.Eenongunstigneveneffect was
meestal een verschraling van de bovengrond. Ondanks de diepere bewortelingsmogelijkheden nadebewerkingendebeterevochtvoorziening werdtotnutoezelden
een opbrengstverhoging verkregen. Deze ingreep is daarom bij de geschiktheidsbeoordeling buiten beschouwing gebleven.

3.3.6 Boomkwekerij
Debodemgeschiktheidsclassificatie heeft betrekking opdegeschiktheidvangronden
voordevermeerdering enhet opkweken vanhoutachtige gewassen die bestemd zijn
voordeverkoop.Hetsortiment boomkwekerijgewassen iszeeruitgebreid.Deboomkwekerij omvat naast de teelt van laanbomen, bos- en haagplantsoen, rozen en
bladverliezende heesters ook de teelt van coniferen, bladhoudende heesters en
ericaceëen die met kluit geleverd worden.
Randvoorwaarden
Bij de interpretatie wordt uitgegaan van een modern uitgerust, goed geleid boomkwekersbedrijf met:
- goede ontsluiting en verkaveling;
- voldoende water van goede kwaliteit;
- een uniforme bodemgesteldheid (het fictieve bedrijf wordt verondersteld in zijn
geheel op de te beoordelen eenheid te liggen).
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Bij de beoordeling wordt er van uitgegaan dat de geschiktheid van een grond voor
boomkwekerij groter is naarmate de mogelijkheden voor een gevarieerd sortiment
ruimer zijn en de tijd waarbinnen een leverbaar produkt kan worden geteelt korter
is.
Classificatie
Bijdegeschiktheidsbeoordeling vangrondenvoorboomkwekerij volgensdegevestigde teeltmethode wordt aan het vochtleverend vermogen van het profiel groot
gewich-:toegekend, omdat het effekt van een kunstmatige beregening of druppelbevloeiïng op de groei van een gewas tegen kan vallen.
Inhetalgemeengeldtvoordeboomkwekerij alseiseenvoldoendedikkedoorwortelbarelaagmeteengrotebuffer voorvochtenvoeding.Voordeteeltvan kluitplanten
moet deze laag bovendien enige binding of samenhang vertonen hetzij door leem
of lutum hetzij door humus.
Voor een goede bewerkbaarheid mag de zwaarte van de grond niet te hoog zijn
(minder dan 35%lutum). De bewerkbaarheid van kleigronden is sterk afhankelijk
vanhetorganische-stofgehalte. Humusrijke envenigekleigronden hebbeneengoede
bewerkbaarheid, zware humusarme kleigronden zijn moeilijk te bewerken en de
gewassen slaanmindergoedaan.Ookhetrooienlevertproblemen op.Zavelgronden
zijn ideaal tot goed. De zeer lichte zavelgronden zijn slempgevoelig. Op lichte
kleigronden geven de gewassen een grof (minder vertakt) wortelstelsel.
Opzand zijn het vooral de vochthoudende gronden die voordeteelt in aanmerking
komen (enkeerd- en beekeerdgronden) en in mindere mate de podzolgronden. De
veldpodzolgronden eninhetalgemeendevlakvaaggronden vertonenteweinigsamenhang er zijn te droogtegevoelig. Uitzondering vormen de sterk lemige vorstvaaggronden.
Bij veengronden zijn vooral de aar- en koopveengronden met een toemaakdek van
belang.Bijorganische-stofgehalten vandebouwvoorboven40%laatdedraagkracht
te wensen over.
Debodemgeschiktheid wordtafgeleid vandegradatiesvoorde beoordelingsfactoren:
- ontwateringstoestand;
- vochtleverend vermogen;
- verkruimelbaarheid;
- stuifgevoeligheid;
- slempgevoeligheid;
- zuurgraad;
- dikte van de A-horizont(en).
Tabel 33 geeft een omschrijving van de geschiktheidsklassen.
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Tabel33 Omschrijving vande bodemgeschiklheidsldassen voor boomkwekerij
1 Gronden met ruime mogelijkheden
1.1 Goedontwaterd,grootvochtleverend vermogen eneengoed bewerkbare A-horizont dikker dan30cm
zonder vrije koolzure kalk (pH < 6,5)
1.2 Als 1.1 maar met een A-horizont dunner dan 30 cm
1.3 Als 1.1 maar met een pH > 6,5
1.4 Als 1.2 maar met een pH > 6,5
2 Gronden met beperkte mogelijkheden
2.1 A-horizont dikkerdan30cm;matigteeltrisicodoortekortkomingen inontwatering ofvochtleverantie
en in slemp- of stuifgevoeligheid
2.2 Als 2.1 maar met een A-horizont dunner dan 30 cm
2.3 A-horizont dikker dan 30 cm; matig teeltrisico als gevolg van tekortkomingen in vochtleverantie en
ontwatering ofvochtleverantie en/of ontwatering incombinatie metslemp-of stuifgevoeligheid ofeen
te hoge pH (pH-KCI > 6,5)
2.4 Als 2.3 maar met een A-horizont dunner dan 30 cm. Tot deze klasse worden ook gerekend de
goedbewerkbare kleigronden
3
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Gronden met weinig mogelijkheden
Ditzijn gronden met ernstige beperkingen t.a.v. deverkruimelbaarheid al dan niet in combinatie met
beperking in ontwateringstoestand en/of vochtleverend vermogen

DIGITALE VERWERKING/MANIPULATIE VAN BODEMKUNDIGE
GEGEVENS (BOPAK-I)

De volgende bodemkundige gegevens kunnen worden gedigitaliseerd en op
magneetband opgeslagen:
- de bodemkaart:
• de lijnen van de bodemeenheden,grondwatertrappen,toevoegingen en overige
onderscheidingen: in het zgn. lijnenbestand;
• de code van de kaarteenheid waartoe een vlak van de bodemkaart behoort: in
het zgn. vlakkenbestand;
- de boorstaat/veldcomputer:
• alle gegevens van de boorstaat/veldcomputer, inclusief de ligging van het
boorpunt: in het zgn. puntenbestand;
- aanvullende gegevens:
• gegevens over de geschiktheid voor de gewenste bodemgebruiksvormen per
kaarteenheid in het zgn. klassenbestand.
Dezebestanden wordensamenmeteenaantalcomputerprogramma's,eengebruikershandleidingentechnischedocumentatieovergedragen aande Landinrichtingsdienst.
Dehandleiding geeft aan welke programma's beschikbaar zijn en hoe deze zijn toe
tepassen.Indetechnische documentatie isdeopbouw vandebestanden beschreven
in verband met verdere ontwikkelingen.

4.1 Digitale bodemkaart
Het lijnenbestand bevat alle lijnen die op de bodemkaart voor afgrenzing zijn
toegepast. Bij een uitvoer tekenopdracht worden alleen die lijnen getekend die een
grens vormen tussen vlakken met verschillende (gevraagde) informatie.
Het vlakkenbestand bevat van elk vlak de volgende informatie:
- hetkaartvlaknummer. Dekaartvlakken zijnperLD-vakgenummerd.Hetkaartvlaknummer bestaat uit maximaal 5 cijfers. De laatste 3 cijfers geven het volgordenummer van het kaartvlak; de cijfers die daar voor staan, slaan op het LD-vak;
- de volledige code van het kaartvlak, maximaal bestaande uit:
lvoorvoegsel (bijv.: gl...);
2hoofdcode (bijv.: Mn54C);
3achtervoegsel (bijv.: .../v);
4vergravingstoestand (bijv.: .../F);
5grondwatertrap (bijv.: IVu);
- de oppervlakte;
- de coördinaten van een visueel gekozen zwaartepunt;
- de minimum en maximum x- en y-coördinaten van een vlak;
- de eventuele ligging van een vlak binnen een ander vlak.
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4.2 Digitaal bestand van boorstaten
Een boorstaat, opgenomen in het digitale bestand, kent drie groepen van gegevens:
1 registratie-gegevens van het boorpunt;
2 gegevens over het gehele profiel;
3 gegevens per laag of horizont.
Hieronder wordt inhet kort aangegeven welke gegevens tot deze groepen behoren.
Voor meer informatie wordt naar de gebruikershandleiding verwezen.
Tot de registratie-gegevens van het boorpunt behoren:
- het nummer van de Topografische kaart, schaal 1 : 25 000;
- het nummer van de veldkaart;
- het volgorde-nummer van het boorpunt op de veldkaart;
- de ligging van het boorpunt aangegeven met de x- en y-coördinaten;
- het nummer van het kaartvlak waarin het boorpunt ligt;
- de datum van de opname;
- de initialen van de opsteller van de boorstaat.
Tot de profielgegevens behoren:
- de standaardpuntencode: de code voor de toevoeging (bovengrond), voor het
subgroep-deel, het cijferdeel, het kalkverloop, de toevoeging (ondergrond), de
vergraving;
- de grondwatertrap;
- de geschatte waarden voor de GHG en de GLG met de daarbij behorende grondwatertrap;
- de aanduiding voor kroonboring;
- de hoogte in m t.o.v. NAP;
- de codering voor het bodemgebruik.
Bouwland:
AA = aardappelen
AB = bieten
AG = granen
AM = maïs
AX = overige gewassen, o.a. akkerbouwmatige tuinbouw
AK = kaal/braak
Grasland:
GR = grasland (blijvend)
GX = overige (bijv. pas ingezaaid)
Boomgaard (fruitteelt):
FZ = zwart (bomen op bouwland)
FG = groen (bomen op grasland)
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Tuinland:
TG = onder glas
TV = vollegrond
Bos:
BL = loofbos
BN = naaldbos
BK = boomkwekerij
BX = overige
Natuurterreinen (woest):
WH = heide
WN = natte vegetatie (o.a. slikken)
WD = droge vegetatie (o.a. stuifzand)
WX = overige
Overige terreinen (rest):
RB = bebouwing
RS = sportterrein
RP = plantsoen
RX = overige (bouwputten enz.)
- de geschatte waarde van de bewortelbare diepte in cm;
- hokje A, facultatief;
- hokje B, facultatief.
Tot de gegevens per laag of horizont behoren:
- de horizontcode;
- de boven- en ondergrens van de beschreven laag;
- de mengverhouding;
- het organische-stofgehalte; de veensoort, als de laag moerig is;
- de textuur: het lutum- en leemgehalte, en de zandgrofheid;
- de kalkklasse;
- de rijpingsklasse;
- de geologische formatie;
- de doorlatendheid, fakultatief;
- hokje C, facultatief;
- hokje D, facultatief;
- opmerkingen als brokkelig of met schelpjes e.d.

4.3 Klassenbestand met aanvullende gegevens
Het klassenbestand kan per kaarteenheid de volgende informatie bevatten:
- het volgnummer van de kaarteenheid;
- de cade van de kaarteenheid;
- de HlïLP-code;
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- de aard van de bovengrond;
- de grondwatertrap*5;
- de GHG en GLG;
- de bewortelbare diepte;
- de dikte van de humushoudende bovengrond;
- het organische-stofgehalte van de bovengrond;
- de textuur van de bovengrond;
- de gradatie per beoordelingsfactor per bodemgebruiksvorm*5;
- de geschiktheid**voor de gewenste bodemgebruiksvormen.
l)

voor en na ingreep op de bodemgesteldheid.

Dezegegevens kunnen bijbewerking methetcomputerprogramma BOPAK worden
gebruikt.

4.4 Locatie van de digitale bestanden en programma's
Het DLO-Staring Centrum draagt de digitale informatie van de landinrichtingsgebieden ineen aantaldeelbestanden opmagneetband overaande Landinrichtingsdienst. Deze informatie omvat:
- de verzamelde bodeminformatie, nl. het lijnen-, vlakken- en puntenbestand;
- het klassenbestand, dat betrekking heeft op alle kaarteenheden.
De onderverdeling vandelandinrichtingsgebieden in zogenaamde LD-vakken staat
in de bijbehorende rapporten. Naast deze bestanden zijn er twee programma's om
enige bewerkingen met deze gegevens uit te voeren, nl.:
1 het programma SELECT voor het afzonderen van een veelhoekig deelgebied;
2 het programma BODEM met opties voor diverse kaarten en tabellen.
Dezeprogramma'szijnondergebrachtinhetbodemkundigprogrammapakket BOPAK
(Denneboom et al. 1985). BOPAK is aanwezig op de computer van de Landinrichtingsdienst.
Voor verdere informatie over deze programmatuur wordt verwezen naar de gebruikershandleidingendetechnischedocumentatie.DeLandinrichtingsdienst verzorgt
deaf- enuitwerkingvanvragenaanhetbestandvandigitalebodemkundigegegevens.
Daardeverwerkingsmogelijkheden, zoalsindepraktijk isgebleken,naar behoeften
uitgebreid kunnen worden, is het van belang te informeren naar het versienummer
van de programmatuur bij de bestanden.
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5 BEGRIPPEN

Rapport en kaarten over bodemgeografïsch onderzoek in landinrichtingsgebieden
bevatten termen die wellicht enige toelichting behoeven. In deze lijst, die een
alfabetische volgorde heeft, vindt ude gebruikte termen verklaard of gedefinieerd.
In De Bakker en Schelling (1989) wordt veel dieper op de betekenis van een term
ingegaan.
afwatering: afvoer vanwaterdooreenstelselvanopenwaterlopennaareenlozingspunt van het afwateringsgebied
A-horizont: bovengrond van mineraal of moerigmateriaal, aan het oppervlak ontstaan,relatiefdonkergekleurd;deorganischestofisgeheelofgedeeltelijk biologisch
omgezet.
AB-horizont: geleidelijke overgang van een A- naar een B-horizont
AC-horizont: geleidelijke overgang van een A- naar een C-horizont
AE-horizont: geleidelijke overgang van een A- naar een E-horizont
...a-horizont: horizontdieuit vanelderstoegevoerd materiaal bestaat.De aanduiding
wijst op de invloed van de plaggenbemesting in bijv. de enkeerdgronden en op de
invloed van het opbaggeren in de tuineerdgronden (a = anthropos).
banden-B:serie oranjebruine totgeelbruine,massieve banden metingespoeld ijzer
en lutum, waarvan de bovenste binnen 120 cm diepte ligt en 5-15 cm dik is. De
banden bevattentenminste 3%lutum (oflutum+ijzer) meerdanhet tussenliggende
C-materiaal.
bewortelbare diepte: bodemkundige maatvoordedieptewaaropdeplantenwortels
kunnen doordringen inde grond. Limiterend zijn: depH, aëratieendeindringingsweerstand (Van Soesbergen et al. 1986).
bewortelingsdiepte:dieptewaaropeenéén-oftweejarig volgroeid gewasnogjuist
voldoende wortels in een 10%droogjaar kan laten doordringen om het aanwezige
vocht aan degrond te onttrekken ook wel "effectieve bewortelingsdiepte" genoemd
(Van Soesbergen et al. 1986).
B-horizont:
1 inspoelingshorizont; eenhorizontwaaraandoorinspoelinguiteenhoger liggende
horizont stoffen (humus,humus + sesquioxiden, lutum of lutum + sesquioxiden)
zijn toegevoegd.
2 (bijna) volledig gehomogeniseerde horizont met zodanige verandering dat:
- nieuwvorming van kleimineralen is opgetreden en/of;
- sesquioxiden zijn vrijgekomen, of;
- een blokkige of samengesteld prismatische structuur is ontstaan.
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BC-horizont: geleidelijke overgang van een B-naareenC-horizont; typerend voor
vele hydropodzolgronden
...b-horizont:horizontdienadebodemvorming meteenandereafzetting ofmeteen
opgebrachte laag (bijv. Aa) bedekt is geraakt (b = begraven)
bodemprofiel (kortweg profiel): verticale doorsnede van debodem,die de opeenvolging van de horizonten laat zien; in de praktijk van het DLO-Staring Centrum
meestal tot 120 of 150 en in boswachterijen tot 180 cm beneden maaiveld
bodemprofielmonster: monster van een bodemprofiel dat in het veld met een
grondbooruitdebodemwordtgenomenenterplekkeveldbodemkundig onderzocht
bodemvorming: verandering van moedermateriaal onder invloed van uitwendige
factoren, waarbij horizonten ontstaan
bovengrond:bovenstehorizontvanhetbodemprofiel, diemeestaleenrelatief hoog
gehalteaan organische stof bevat.Komt bodemkundig inhet algemeen overeen met
de A-horizont, landbouwkundig met de bouwvoor.
briklaag: textuur-B die:
- ten minste 15 cm dik is;
- in het zwaarste gedeelte (de Bt) ten minste 19% lutum bevat)
- inspoelingshuidjes van lutum (en ijzer) op sommige wanden van de structuurelementen en van de poriën heeft.
bruine minerale eerdlaag:minerale eerdlaag waarin binnen 25cmdiepteeen laag
van ten minste 10 cm dikte begint die bruin is
C-horizont: minerale of moerige horizont die weinig of niet is veranderd door
bodemvorming,waarbijeenO-,A-,E-ofB-horizont wordtgevormd.Doorgaans zijn
de bovenliggende horizonten uit soortgelijk materiaal ontstaan.
...c-horizont: horizont die extreem ijzerrijk is met meer dan 40 volumeprocenten
roestvlekken, roestconcreties of ijzerverkittingen
doorlatendheid: (maat voor) het vermogen van de grond om water door te laten.
Inde verzadigde doorlatendheid (K)worden landelijk vier gradaties onderscheiden
(zie volgende tabel; ontleend aan het Cultuurtechnisch Vademecum).
Gradatie inverzadigde doorlatendheid
Code Naam
1
2
3
4
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slecht doorlatend
matig doorlatend
vrij goed doorlatend
goed doorlatend

K(m/dag)
0,05-0,40
0,05-0,40
0,40-1,00
>1,00

droogjuar,10%:eenjaarmeteenneerslagtekort inhetgroeiseizoen dat gemiddeld
één keer in de tien jaar voorkoment of overschreden wordt
duidelijke humuspodzol-B-horizont:duidelijke podzol-B-horizont,waarinbeneden
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
duidelijke moderpodzol-B-horizont:duidelijke podzol-B-horizont,waarinbeneden
20 cm diepte geen ophoping van ingespoelde organische stof voorkomt; de humus
wordt in niet-amorfe vorm aangetroffen, en wel meestendeels als moder; deze
horizont:bevat steedsduidelijk ijzer, dat alshuidjes omde zandkorrels voorkomtof
samen met fijne minerale delen tussen de zandkorrels ligt.
duidelijke podzol-B-horizont: horizont meteen podzol-Bdiekrachtig ontwikkeld
is, d.w.z. dat:
- een bijna zwarte laag voorkomt van ten minste 3 cm dikte (Bh), of:
- de Bhe, Bhs of Bws voldoende kleurcontrast heeft met de C-horizont. Naarmate
de Bhe, Bhs of Bws dikker zijn, mag het kleurcontrast minder zijn,
of:
- een duidelijk te herkennen B-horizont tot dieper dan 120 cm doorgaat, of:
- eenvergraven grond brokkenB-materiaalbevatwaarvandekleurgoed contrasteert
met die van de C-horizont.
eerdgronden:mineralegrondenmeteenmineraleeerdlaag.AlsdeA-horizont dunner
is dan 50 cm, mag er geen duidelijke podzol-B-horizont voorkomen. Als de Ahorizont dunner is dan 80 cm, mag er geen briklaag voorkomen.
E-horizont:uitspoelingshorizont; mineralehorizontdielichtervankleurisenmeestal
ook een lager lutum- of humusgehalte heeft dan de boven- en/of onderliggende
horizont die verarmd is door verticale (soms laterale) uitspoeling van Fe- en Al(hydro)oxyden (sesquioxiden)
EB-horizont: geleidelijke overgang vaneen E-naar een B-horizont. Dezehorizont
ontbreekt in de meeste podzolgronden en is typerend voor de meeste brikgronden.
...e-horizont: aanduiding bij:
- B-enC-horizonten metkenmerken vanontijzering.Wordtgebruikt bijniet volledig
gereduceerde B-enC-horizonten in zand alsdezegeen ijzerhuidjes engeen roestvlekken bevatten.
- Bh-horizonten, als de BC- of C-horizont onder de Bh-horizont ook de lettertoevoeging e heeft (bij hydropodzolgronden);
- het bovenste deel van de Bh-horizont, wanneer in het onderste deel een sterke
concentratie van ingespoeld ijzer zichtbaar is (bij haarpodzolgronden);
- moedermateriaal dat van nature ijzerarm is, waarin geen ontijzering heeft plaatsgevonden.
eolisch: door de wind gevormd, afgezet
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...f-horizont: aanduiding bij O-horizonten, waarin plantedelen worden afgebroken
tot ruwe humus of moder, maar waarin nog steeds herkenbare plantefragmenten
aanwezig zijn
fluctuatie: zie grondwaterstandsfluctuatie
fluviatiel: door beek- of rivierwater afgezet
gerichtewaarneming:intijdigingereedheid gebrachteenoverhetgebied verspreid
liggende boorgaten wordt degrondwaterstand gemeten ophetmomentdatinéénof
meer vandegeselecteerde meetpunten degrondwaterstand deGHGofGLG bereikt
(Van der Sluijs 1982)
GHG (gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand): het gemiddelde van de HG3
over ongeveer acht jaar. Komt overeen met de waarde voor de grondwaterstand,
afgelezen bij de top van de gemiddelde grondwaterstandscurve.
...g-horizont: horizont met roestvlekken (g = gley)
gleyverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen
GLG(gemiddeldlaagstezomergrondwaterstand):hetgemiddeldevandeLG3over
ongeveer achtjaar.Komtovereenmetdewaardevoordegrondwaterstand, afgelezen
bij het dal van de gemiddelde grondwaterstandscurve.
grind, grindfractie: minerale delen groter dan 2000 (ira
grondwater:waterdatzichbenedendegrondwaterspiegel bevindtenalleholtenen
poriën in de grond vult
grondwaterspiegel (= freatisch vlak): denkbeeldig vlak waarop de druk in het
grondwater gelijk isaandeatmosferische, enwaarbeneden dedrukinhetgrondwater
neerwaarts toeneemt (bovenkant van het grondwater).
grondwaterstand (= freatisch niveau): diepte waarop zich de grondwaterspiegel
bevindt, uitgedrukt in m of cm beneden maaiveld (of een ander vergelijkingsvlak,
bijv. NAP)
grondwaterstandscurve: grafische voorstelling van grondwaterstanden die op
geregelde tijden op een bepaald punt zijn gemeten
grondwaterstandsfluctuatie: het stijgen en dalen van de grondwaterstand. Soms
wordt dezeterm inkwantitatieve zin gebruikt alshet verschil tussen GLG enGHG.
grondwaterstandsverloop: verandering van de grondwaterstand in de tijd
grondwatertrap (Gt): klasse die gedefinieerd wordt door een zeker GHG- en/of
GLG-traject
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grondwaterverschijnselen: zie:hydromorfe verschijnselen
guanotrofiëring: eutrofiëring van een voedselarm milieu door uitwerpselen van
vogels
GVG(gemiddeldevoorjaarsgrondwaterstand): langjarig gemiddelde vandegrondwaterstand op 1april
gyttja; bagger, ontstaan uit resten van organismen die leven in voedselrijk water
(diatomeëen)
HG3:hetgemiddeldevandehoogstedriegrondwaterstanden dieineen winterperiode
(1 oktober-1 april) zijn gemeten. Hierbij wordt uitgegaan vanmetingen opofomstreeks de 14een 28evan elke maand in geperforeerde buizen van2-3 mlengte.
...h-horizont: horizont met een ophoping van organische stof bij:
- O-horizonten met een compacte laag omgezette organische stof die van het
bodemoppervlak losgetrokken kan worden;
- A-horizonten die niet-bewerkt zijn;
- B-horizonten die ingespoelde humus bevatten.
hoog,middelhoog,laagenzeer laag(gelegen):indebodemkundehebbendezeaanduidingen betrekkingopdeliggingvanhetmaaiveldtenopzichtevanhetgrondwater.
horizont: laagindegrond metkenmerken eneigenschappen dieverschillen van de
erboven en/of eronderliggende lagen;inhetalgemeen ligteenhorizontminofmeer
evenwijdig aanhet maaiveld.
humus,-gehalte,-klasse:kortheidshalve krijgt hetwoordhumus vaakdevoorkeur,
terwijl organische stof (een ruimer begrip) wordt bedoeld (zieook:organische stof
en organische-stofklasse).
hydromorfe kenmerken:
1 Voor de podzolgronden:
- een moerige bovengrond of;
- een moerige tussenlaag en/of;
- geen ijzerhuidjes opdezandkorrels onmiddellijk onderdeBh,Bhe,BhsofBws.
2 Voor de brikgronden:
- ineengrijze EenindeBh,Bhe, BhsofBws komen roestvlekken en mangaanconcreties voor.
3 Voor de eerdgronden ende vaaggronden:
- een Cr-horizont binnen 80cm diepte beginnend en/of;
- een niet-gerijpte ondergrond en/of;
- een moerige bovengrond en/of;
- een moerige laag binnen 80cm diepte beginnend;
- bijzandgrondenmeteenAdunnerdan50cm:geenijzerhuidjes opdezandkorrels
onder de A-horizont;
- bij kleigronden met een A dunner dan 50 cm: roest- en/of reductievlekken
beginnend binnen 50cm diepte.
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hydromorfe verschijnselen:verschijnselen doorperiodiekeverzadigingvandegrond
met water veroorzaakt. In het profiel zijn deze verschijnselen waarneembaar in de
vormvanblekings-engleyverschijnselen, roest-en"reductie"-vlekken eneentotaal
"gereduceerde"zone.Inijzerhoudende grondenwordendezeverschijnselen meestal
gley of gleyverschijnselen genoemd.
hydropodzol-, -brik-, -eerd-, -vaaggronden: podzol-, brik-, eerd-, vaaggronden
ontstaan binnen deinvloedssfeer vangrondwater,hetgeen waarneembaar isdoordat
er hydromorfe verschijnselen aanwezig zijn.
...i-horizont: aanduiding bij C-horizonten voorhalf of mindergerijpte zavel ofklei
ijzerhuidjes: het voorkomen van ijzerhuidjes opde zandkorrels onmiddelijk onder
de Bh-horizont (bij podzolgronden) of boven in de C-horizont (bij eerd- en vaaggronden)duidt opeen ontstaanswijze vandezegronden buiten deinvloedssfeer van
grondwater. Het ontbreken van ijzerhuidjes is bij bovengenoemde gronden een
hydromorf kenmerk.
...j-horizont: horizont met jarosietvlekken (katteklei)
kalkarm, -loos, -rijk: bij het veldbodemkundig onderzoek wordt het koolzurekalkgehaltevangrond geschataandematevanopbruisen metverdundzoutzuur(10%
HCl). Er zijn drie kalkklassen:
1 kalkarmmateriaal:hoorbareopbruising:overeenkomend metca.0,5-1 à2%CaC03.
2 kalkloos materiaal: geen opbruising; overeenkomend met minder dan ca. 0,5%
CaC0 3 ,analytischbepaald,d.w.z.degeanalyseerdehoeveelheid C0 2 , omgerekend
in procenten CaC0 3 op de grond.
3 kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising: overeenkomend met meer dan ca. 1-2%
CaC0 3 .
kalkloze zware kleitussenlaag: een niet-kalkrijke laag met mineraal materiaal dat
tenminste 35%lutum bevat, liggend onder een zavel- of lichte kleibovengrond. De
kalkloze zware kleitussenlaag begint:
- of binnen 25 cm en loopt door tot ten minste 40 cm;
- of tussen 25 en 80 cm en is tenminste 15 cm dik en rust op een lichtere en/of
kalkrijke ondergrond die:
- of binnen 80 cm diepte begint en ten minste 40 cm dik is;
- of dieper dan 80 cm begint en doorloopt tot dieper dan 120 cm.
kalkverloop: het verloop van het kalkgehalte in het bodemprofiel
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verloop van de kalk met de diepte (kalkverlopen a, b en c)

80-L

Schematische voorstelling van de kalkverlopen in verband met het verloop van het koolzure
kalkgehalte

klastisch sediment: sediment ontstaan doorafbraak van oudere gesteenten, samengesteld uit delen en mineralen van het moedergesteente.
klei: mineraal materiaal dat ten minste 8% lutum bevat (zie ook: textuurklasse).
kleiarmemoerigeeerdlaag:eenmoerigeeerdlaagwaaringeenlutumvan betekenis
voorkomt
kleigronden:mineralegronden (zondereen moerigebovengrond enmoerigetussenlaag) waarvan het minerale deel tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft
van de dikte uit klei bestaat. Indien een dikke A voorkomt, moet deze gemiddeld
zwaarder zijn dan de textuurklasse zand.
kleiige moerige eerdlaag: een moerige eerdlaag waarin lutum voorkomt
LG3:hetgemiddelde vandelaagstedriegrondwaterstanden dieineen zomerperiode
(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.
leem:
1 mineraal materiaal dat ten minste 50% leemfractie bevat
2 konweg gebruikt voor leemfractie
leemfractie: minerale delen kleiner dan 50 Jim. Wordt in de praktijk vrijwel uitsluitend gebezigd bij lutumarm materiaal (zie ook: textuurklasse).
...1-horizont: aanduiding bij O-horizonten voor vers, nauwelijks aangetast blad
licht(er):grondwordtlicht(er)genoemd als(naarmate)hetgehalte aansiltenlutum
laag is (afneemt).
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lutum: kortweg gebruikt voor lutumfractie
meerbodem:bruin,sterktot zeersterklemig,venigslik,gevormd opdebodemvan
een plas
mineraal: zie: mineraal materiaal; zie: organische-stofklasse
mineraalmateriaal:grondmeteenorganische-stofgehalte vanminderdan 15% (bij
0% lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: organische-stofklasse.
minerale delen: het bij 105 °Cgedroogde, over de 2 mm zeef gezeefde deel van
eenmonsternaaftrek vandeorganischestofendekoolzurekalk.Determ "minerale
delen"iseigenlijk minderjuist, wantdekoolzure kalk,hoewel vaakvan 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:
- humusrijk is of;
- matig humusarm of humeus, maar dantevens 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 80 cm diepte voor meer dan de helft
van die dikte uit mineraal materiaal bestaan.
mineralogisch arm,rijker:arm,rijker aanopgelostestoffen, inhetbijzonder stoffen
die uit bodemmineralen in oplossing gaan (zoals Ca, Na, K, Cl, Fe)
moerig: zie: moerig materiaal en organische-stofklasse
moerigebovengrond:bovengronddiemoerigis(ooknaeventueelploegentot20 cm
diepte) en binnen 40 cm diepte op een minerale ondergrond ligt
moerigeeerdlaag:moerigeA-horizont dikkerdan 15cm(of moerigeAp,ongeacht
dedikte)waarindevolumefractie plantenresten meteenherkenbare weefselopbouw
tenhoogste 10-15%magbedragen.Voordebetekenisvan "moerig"zie:organischestofklasse.
moerigegronden:mineralegrondenmeteenmoerigebovengrond ofmoerigetussenlaag
moerige tussenlaag: een laag moerig materiaal die ondieper dan 40 cm beneden
maaiveld begint en die 15-40 cm dik is
moerigmateriaal:grondmeteenorganische-stofgehalte vanmeerdan 15%(bij0%
lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: organische-stofklasse.
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M50 (eigenlijk M50-2000): mediaan van de zandfractie. Het getal dat die korrelgrootteaangeeft waarboven enwaarbeneden dehelft vandemassavande zandfractie
ligt (zie ook: textuurklasse).
niet-gerijpte ondergrond:bijnagerijpte laag binnen50cmdiepteen/ofhalf ofnog
mindergerijpte laagbinnen 80cmdiepte,voorkomend ondereengerijpte bovengrond
dikker dan 20 cm
O-horizont: een moerige horizont die bestaat uit in aëroob milieu opgehoopte
planteresten (strooisellaag) en die ligt boven een A- of een E-horizont
ondergrond: horizont(en) onder de bovengrond
ontwatering: afvoer van water uit een perceel, over endoor de grond en eventueel
door greppels of drains
organische stof: al het levende en dode materiaal in de grond dat van organische
herkomst is. Hoofdzakelijk van plantaardige oorsprong en variërend van levend
materiaal (wortels) tot planteresten in allerlei stadia van afbraak en omzetting. Het
min of meer volledig omgezette produkt is humus.
organische-stofklasse: berust op een indeling naar de massafractie organische stof
en lutum, beide uitgedrukt in procenten van de bij 105 °C gedroogde en over de
2 mm zeef gezeefde grond. De volgende tabellen geven weer hoe gronden naar het
organische-stofgehalte worden ingedeeld.
Indeling van lutumarme gronden naar hetorganische-stofgehalte
Organische stof

Naam

Samenvattende namen

(%)

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 humeuszand
zeer humeuszand

humeus

8 • 15

humusrijk zand

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

venig zand
zandig veen
veen

mineraal
materiaal

moerig
materiaal
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Indeling van lutumrijke gronden naar het organische-stofgehalte
Organische stof
(%)
0- 2,5 à 5

Naam

Samenvattende namen

humusarme klei

humusarm mineraal
materiaal
humeus

2,5 à 5- 5 à 10
5 à 10- 8 à 16

matig humeuze klei
zeer humeuze klei

8 à 16- 15 à 30

humusrijke klei

15 à 30- 22,5 à 45
22,5 à 45- 35 à 70
35 à 70-100

venige klei
kleiig veen
veen

moerig
materiaal

Bijdezeindelingzijndeklassegrenzen afhankelijk vanhetlutumgehaltemetdienverstande,
dat hoe hoger het lutumgehalte is, hoe hoger ook het vereiste organische-stofgehalte moet
zijn om een grond in een bepaalde organische-stofklasse te handhaven.
...p-horizont: recent door de mens bewerkte A-horizonten, zoals de bouwvoor (Ap,
p =ploegen).Diep bewerkte gronden leveren meestal een menging van verschillende
horizonten op, aangeduid bijv. als A/B/C.
podzol-B: B-horizont in minerale gronden, waarvan het ingespoelde deel vrijwel
uitsluitend uit amorfe humus,uit amorfe humus en sesquioxiden, of uit sesquioxiden
alleen bestaat
podzolgronden: minerale gronden met een duidelijke podzol-B-horizont en een Ahorizont dunner dan 50 cm
"reductie"-vlekken: door de aanwezigheid van tweewaardig ijzer neutraal grijs
gekleurde, in "gereduceerde" toestand verkerende vlekken
R-horizont: vast gesteente
...r-horizont: geheel gereduceerde horizont
Rijpingsklassen als afhankelijke van de consistentie
Naam

Consistentie

geheel ongerijpt
bijna ongerijpt
half gerijpt
bijna gerijpt

zeer slap; loopt tussen de vingers door
slap; loopt bij knijpen zeer gemakkelijk tussen de vingers door
matig slap; loopt bij knijpen nog goed tussen de vingers door
matigstevig;ismetstevigknijpen nogjuist tussendevingersdoor
te krijgen
stevig; niet tussen de vingers door te krijgen

gerijpt
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rijping: proces waarbij na drooglegging uit een weke, structuurloze, gereduceerde
moddereen begaanbare,gescheurdeengeoxideerdecultuurgrond ontstaat.Hetproces
heeft drie belangrijke aspecten:een fysisch, eenchemisch eneen biologisch aspect.
Het meestinhet oog springendefysische aspect isdeblijvende volumeverandering
van de grond, die ontstaat door een irreversibel vochtverlies (inklinking). Rijping
treedt alleen op bij zwaardere sedimenten. De volgende tabel toont de indeling in
rijpingsklassen naar de consistentie van het materiaal.
rodoornig:met ijzer verrijkte lagen (rood- of okerbruin van kleur) aan of nabij het
oppervlak (Fe203-gehalte 5-50%, meestal meer dan 10%)
roestvlekken: door de aanwezigheid van bepaalde ijzerverbindingen bruin tot rood
gekleurde vlekken
sesquioxiden: verbindingen van Fe/Al met OH'
...s-horizont: aanduiding bij podzol-B-horizont met ingespoelde sesquioxiden. Bij
Bw-horizonten komt toevoeging ...s alleen voor, als de bovenliggende horizonten
kenmerken van ontijzering vertonen in de vorm van afgeloogde zandkorrels. Bhhorizonten krijgen toevoeging ...s,wanneer op de zandkorrels direct onder de Bhhorizont ijzerhuidjes aanwezig zijn.DitgeldtnietvoorhetbovenstedeelvandeBhhorizont, wanneer in het onderste deel een sterke concentratie van ingespoeld ijzer
zichtbaar is.
siltfractie:"tussenfractie" tussendelutum-endezandfractie; demineraledelen zijn
groter dan 2 en kleiner dan 50 |im
textuur: korrelgroottesamenstelling van de grondsoorten; zie ook: textuurklasse
textuur-B:B-horizont inmineralegronden,waarinlutumoflutummet sesquioxiden
is ing;espoeld
textuurklassen: berust op een indeling van grondsoorten naar hun korrelgroottesamenstelling in massaprocenten van de minerale delen. Niet-eolische en eolische
afzettingen (zowel zand als zwaarder materiaal) worden naar het lutum- of leemgehalte ingedeeld, en de zandfractie naar de M50 als in de volgende tabellen.
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Indeling niet-eolische afzettingen" naar het lutumgehalte
Lutum(%)

Naam

0 - 5
5 - 8

kleiarm zand
kleiig zand

8 - 12

zeer lichte
zavel
matig lichte
zavel

12 - 17,5
17,5- 25

zware zavel

25 - 35

lichte klei

35 - 50

matig zware
klei
zeer zware

50 -100
11

Samenvattende namen
zand

lichte
zavel
zavel

lutumarm materiaal

lutumrijk materiaal
(wordt in zijn geheel t.o.v.
"zand" ook wel met "klei"
aangeduid)

klei
zware
klei

zowel zand als zwaarder materiaal

Indeling eolische afzettingen1' naar het leemgehalte
Leem(%)
0 - 10

Naam

Samenvattende namen
zand2'

leemarm zand

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

zwak lemig zand
sterk lemig zand
zeer sterk lemig zand

50 - 85
85 -100

zandige leem
siltige leem

lemig zand

leem

"zowel zand als zwaarder materiaal
2)
tevens minder dan 8% lutum
Indeling van de zandfractie naar de M50
M50 (urn)

Naam

Samenvattende namen

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

...t-horizont: zwakke textuur-B-horizont of briklaag (tvan het duitseTon),waarin
lutum ingespoeld is
...u-horizont: toevoeging aandecode voor eenhoofdhorizont zonder andere lettertoevoeging (u = unspecified)
vaaggronden:mineralegrondenzonderduidelijkepodzol-B-horizont,zonderbriklaag
en zonder minerale eerdlaag
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veengronden: gronden die tussen 0 en 80cm -mv. voor meer dan de helft van de
dikte ait moerig materiaal bestaan
vergraven gronden:gronden waarin een vergraven laag voorkomt, dietussen 0en
40 cm diepte begint, tot grotere diepte dan 40cm doorloopt en dikker is dan 20cm
waterstand: zie: grondwaterstand
...w-horizont: aanduiding bij:
- geheel of nagenoeg geheelgehomogeniseerde B-horizonten voor nieuwgevormde
kleimineralen en/of vrijgekomen sesquioxiden (vnl. ijzer) of voor een blokkige
structuur of samengestelde prismatische structuur;
- C-horizonten die uit zavel of klei bestaan voor een blokkige of samengestelde
prismatische structuur;
- C-horizonten in zand, leem of silt voor nieuwgevormde kleimineralen en/of
vrijgekomen sesquioxiden;
- C-horizonten met sterk verweerd moerig materiaal.
...y-horizont: aanduiding bij C-horizonten in zand met ijzerhuidjes
zand:mineraalmateriaal datminderdan 8%lutum-enminder dan50% leemfractie
bevat
zanddek:mineralebovengrond dieminderdan8%lutum-enminderdan50%leemfractie bevat (ook na eventueel ploegen tot 20 cm) en die binnen 40 cm diepte ligt
opmoerig materiaal, opeenpodzolgrond of opeen kleilaagdie dikker isdan40cm
zandfractie: minerale delen met een korrelgrootte van 50 tot 2000 Jim (zie ook:
textuurklasse)
zandgronden:mineralegronden(zondereenmoerigebovengrond enmoerigetussenlaag) waarvan het minerale deel tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft
van die dikte uit zand bestaat. Indien een dikke A-horizont voorkomt, moet deze
gemiddeld uit zand bestaan.
zavel: zie textuurklasse
zavel- of kleidek: minerale bovengrond die meer dan 8% lutum- of meer dan 50%
leemfractie bevat (ook naeventueel ploegen tot 20cm)en die binnen 40cm diepte
ligt op moerig materiaal, op een podzolgrond of op een zandlaag die dikker is dan
40 cm
zonder roest:
1 geen roest of;
2 roest ondieper dan 35 cm beneden maaiveld beginnend of;
3 roest ondieper dan 35 cm beneden maaiveld beginnend, maar over meer dan 30
cm onderbroken.
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zwaar(der): grond wordt zwaar(der) genoemd als (naarmate) het gehalte aan silten lutumfractie hoog is (toeneemt).
zwartemineraleeerdlaag:mineraleeerdlaag,dienietaandecriteriavoordebruine
voldoet
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