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SAMENVATTING

In1988en 1989heeft STIBOKA in "Object Savelsbos",provincie
Limburg,eenbodemgeografisch onderzoek uitgevoerd met alsdoel
debodemgesteldheid inkaart tebrengen.
Het "ObjectSavelsbos"bestaat uiteennoordelijk eneenzuidelijkdeel.Hetgebiedmaakt deeluitvan een langgerekte strook
bosop70-120m+NAP,binnen degemeentenMaastricht,Eijsden
enMargraten enbeslaat eengekarteerde oppervlakte vanca.
182ha.
Bijhetonderzoek isgebruik gemaaktvan gegevens uit reeds
eerder uitgevoerd onderzoek vanVandenBroek enDiemont (1966).
Degeogenese vanhet landschap isbepaald door tektoniek,
sedimentatie (fluviatieleneolisch)enkrijtverwering.
Geomorfologischbestaat hetgebieduitmatig korte,steile
hellingen,de zgn.afbraakwanden methellingpercentages tot
meer dan35%,en lange,flauwehellingen.Daarbinnen zijn
dalvormige laagten ontstaan.Aandebovenzijde grenzen zeaan
vrijvlak,hooggelegenplateauterrassen. De afzettingen aande
oppervlakte zijnkrijtgronden (FormatievanGulpen, Formatie
vanMaastricht), terrasafzettingen (Formatievan Sterksel)en
lössafzettingen (Formatievan Twente).
Inhetgebied komenhellingbossen voormetvoornamelijk loofhout.Eendeelvanhet onderzochte gebied isingebruik als
cultuurgrond (akkerbouw,weidebouw en fruitteelt).
Indeafzettingen zijnonder invloedvanhetmoedermateriaal,
het relief,het klimaat,de tijd,devegetatie,de bodemfauna
endemensbodemvormendeprocessen opganggekomen,waardoor
bodems zijngevormd.Doorverweren enoplossenvan de kalksteen
komen inhetnoordelijke deel geologische "orgelpijpen" ofdolinesvoor.Langs droogdalen enaande randenvanhetplateau
zijnsteilwanden ontstaan.Op dehellingenbuiten hetbos ligt
een aantal karakteristieke graften.
Tijdens hetbodemgeografisch onderzoek zijn4boringenperha
verricht tot 1,80 m -mv. of totopdevaste ondergrond; in
totaal630boringen.Bijelkeboringwerdvan de aangetroffen
horizonten een aantalvariabelen zoals dikte,organische-stofgehalte en textuur geschat enwerdhet totaleprofiel gekarakteriseerd.De resultatenvan ditonderzoekwerden genoteerd op
boorstaten ensamenmet gegevensvan tussenboringen enoverige
veldwaarnemingen vastgelegd opveldkaarten die uiteindelijk
zijnverwerkt toteenbodemkaart,schaal 1 :5000.Om deschattingen te toetsenwerd op 10plaatsen de zuurgraad vandebovengrondgemeten.
Debodembestaat uit leemgronden,oude kleigronden en stenige
gronden.
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De leemgronden zijnnaar deaardvan debodemvormende processen
onderverdeeld inbrikgrondenenvaaggronden.Naar de geogenese
zijnzeonderverdeeld ineolische afzettingen (in situ),gesoliflueerde afzettingen encolluviale afzettingen.Naar debegindieptevan dehydromorfe kenmerken (roest-en reductievlekken)
zijnzeonderverdeeld indaalbrikgronden en radebrikgronden.
Daalbrikgronden vertonen hydromorfe kenmerken indeBt-horizont,
terwijlbijde radebrikgronden eventuele hydromorfe kenmerken
dieper dan80cmbenedenmaaiveldbeginnen. Radebrikgronden
komenvoor opminder steilverlopende hellingen die langdurig
onderbos gelegenhebben enniet door erosie zijnaangetast.
Bijdebergbrikgronden zijndeoorspronkelijke A- en E-horizont
weggeërodeerd, zodat deBt-horizont aanmaaiveldvoorkomt of
directonder deoppervlakte.
De leemgronden zonderbriklaag zijnalle totde vaaggronden
gerekend.Deels zijnhet restantenvan sterk geërodeerde profielen;zoweldeA- als deB-horizont zijndangeheel ofgrotendeelsverdwenen.Ook de leemgronden die uitgeërodeerdmateriaal zijn opgebouwd, zijn totdevaaggronden gerekend. Binnen
deleemgronden zonderbriklaag zijnnaardebegindiepte vande
hydromorfe kenmerken alleen ooivaaggronden onderscheiden.Binnendeooivaaggronden komengrondenvoormethydromorfe kenmerken tussen 50en80cm -mv. endieper dan80cm -mv.Verder
zijnnaar de textuurvandebovengrond siltige leem en zandige
leem,enopbasisvan landschappelijke liggingvier groepen
onderscheiden nl.vaaggronden insitu,hellingfase,hellingvoetfase endalfase.
De oude kleigronden zijnnietbenoemd naarbodemvormendeprocessen.Tot deoude kleigrondenbehoren de kalkverweringsgronden.
Tot de stenige grondenbehorende terrasafzettingen. Er komen
tweebodemeenhedenvoor.De terrasafzettingen insituende
terrasafzettingen die als solifluctiedek ofalscolluvium zijn
afgezet.
Deverbreidingvan degronden ende legenda zijn weergegeven
opdebodemkaart, schaal 1 :5000.Met een toevoeging zijnin
deondergrond afwijkend moedermateriaal zoals kalksteen enterrasafzettingen aangegeven.Ookdekalkrijke lossismet een
toevoeging aangegeven.Verder zijneendun lössdek (minder dan
40cm)engrind indebovengrond met een toevoeging aangegeven.
Deverbreidingvangroeven,graften, steilranden,erosiegeulen,
hollewegen eneenkwelplek zijn alsextra informatie opde
kaart aangegeven.
Degrootste oppervlakte wordt ingenomen door de leemgronden.
Er iseenduidelijk verband tussen de landschappelijke,geomorfologische engeografische liggingvandeverschillende gronden.
Opdeplateaus komendunne lössdekkenvoor op terrasafzettingen.
Op deovergangvandeplateaus endehellingen dagzomen deter-
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rasafzettingen.Op de steile hellingendagzomende kalkstenen,
waarbij inhetnoordelijke deel overwegendMaastrichts Krijt
en inhet zuidelijke deeloverwegend GulpensKrijtvoorkomt.
Opdehellingen komenook lössafzettingenvoor insitu,als
solifluctiedek enalscolluvium.Dedroogdalen zijn opgevuld
met colluviale loss. Inde flankenvandediep ingesneden
grubben enhollewegen dagzoomtdekalksteen.Plaatselijk is
de losskalkrijk ofkomtkalkrijke lossbinnenboorbereikvoor.
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INLEIDING

Hetbodemgeografischonderzoek in "ObjectSavelsbos"had tot
doeldebodemgesteldheid inkaart tebrengen.
Onderbodemgesteldheid verstaanwe:
- deopbouwvandebodem tot 1,80 m -mv.;
- deaard,samenstellingvan debodemhorizonten;
Verschillen enovereenkomsten indebodemgesteldheid gaanvaak
samenmetvisueelwaarneembare verschillen en overeenkomsten
inhet landschap,omdatbeide onder invloedvan dezelfdeomstandigheden zijn ontstaan.Daardoor ishetmogelijk deverbreiding
van deverschillen enovereenkomsten invlakken op eenkaart
vast teleggen.
Om inzicht tekrijgen inhetontstaanvanbodem en landschap
hebbenwe geologische,geomorfologische enbodemkundige literatuurenbronnen geraadpleegd. Degeologische kaartvanZuidLimburgenomgeving (Felder 1988)van deRijks Geologische
Dienst geeft deverbreidingweervan degeologische formaties.
Degeomorfologische kaartvanZuid-Limburg (Brusetal.
1983-1984), schaal 1 :25000,vandeStichtingvoorBodemkarteringgeeft demorfologie weerbinnendediverse geologische
afzettingen.Het rapport over debodemgesteldheid vanhet ruilverkavelingsgebied Mergelland (Breteler 1967)geeft deresultatenweervanhetbodemkundigonderzoek,waarvan ookhetSavelsbos deeluitmaakt.Bijhetonderzoek hebbenwe ook gebruikgemaaktvan reeds eerderverzamelde bodemkundige gegevens (Mekkink 1986). InVan denBroek enDiemont (1966)isdebodemgesteldheidweergegevenvan een deelvanhet "ObjectSavelsbos".
Indit rapport zijnde resultatenweergegevenvan een onderzoek
naar demicroscopische humusvormen indebovengronden vande
bodemtypen.De resultaten van ditonderzoek zijngebruiktbij
hethuidige onderzoek.Voor uitgebreide informatie over deverschillende humusvormen ishet raadzaam dit rapport teraadplegen (hoofdstuk2 ) .
Bijhetveldbodemkundigonderzoek hebbenwe gegevens verzameld
over debodemgesteldheid door aanbodemprofielmonsters deprofielopbouwvan degronden tot 1,80 m -mv.vast te stellen,en
van iederehorizont dedikte,deaardvanhetmateriaal,het
organische-stofgehalte ende textuur temeten of teschatten.
Depuntsgewijs verzamelde resultaten endewaargenomen veldenlandschapskenmerken,alsmede de topografie,stelden onsin
staat inhetveld deverbreidingvan degronden inkaart te
brengen.
Omdebodemgesteldheid adequaat inhetbosbeheer tebetrekken
enaf testemmen opeenvegetatiekartering van 1988,endegrondenoptimaal tegebruiken ishetvoorhet Staatsbosbeheer van
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belang:
- inzicht tehebben inhet ontstaanvanbodem en landschap;
- tebeschikken over kennisvan de bodemgesteldheid.
Inhoofdstuk 2beschrijvenwe de ligging (2.1)endeontstaansgeschiedenisvan "Object Savelsbos"naar de aspecten geogenese
(2.2), geomorfologische gesteldheid (2.3), bodemvorming (2.4),
landschap (2.5),waterhuishouding (2.6)enbodem en landschap
(2.7). Inhoofdstuk 3beschrijvenwehetbodemgeografischonderzoek.Debodemgesteldheid wordtbeschreven inhoofdstuk 4.
Hoofdstuk 5bevat deconclusies die ook opdebodemkaartzijn
weergegeven.
Indeaanhangsels staangegevens,documentatie enverklaringen
waarmeewehet rapportnietwildenbelasten. Inaanhangsel1
isdecoderingvan debodemeenhedenvan debodemkaart van"ObjectSavelsbos"vergelekenmet dievan deBodemkaartvanNederland, 1 :50000.Inaanhangsel 2verklaren ofdefiniërenwe
de termenenbegrippen diewe inhet rapport ofopde kaarten
hebbengebruikt.
Bijhet rapportbehoort éénkaart,debodemkaart,schaal
1 :5000 (bijlage),waarop debodemgesteldheid tot 1,80 m
-mv. staatweergegeven.
Binnenvrijwel ieder kaartvlak komen delenvoorwaarvan deprofielopbouw afwijktvan deomschrijving diewe inde legenda
voor ditkaartvlak geven.Zulke delen zijnde zogenaamdeonzuiverheden.We kunnen zedoor hungeringe afmetingenbijdegebruikte kaartschaal niet afzonderlijk weergeven ofwemerken
zedoorhetbeperkte aantalboringen ofwaarnemingen nietop.
Wehebben ernaar gestreefd datde gemiddelde zuiverheid (Marsman enDeGruijter 1982)van de kaartvlakken hoger isdan70°
van deoppervlakte van elk kaartvlak.
Kaartschaal enboringsdichtheid bepalen dehoeveelheid informatieopeenkaart.Meer ofgedetailleerdere informatie wordt
nietverkregen door dekaart tevergroten,zoal-sten onrechte
nogaleenswordt gedacht,maar alleen door een gedetailleerder
onderzoek.Bijvergroting neemt dewaarnemingsdichtheid per
vierkante centimeter kaartvlak af,endaarmee vermindert de
nauwkeurigheid vandevergrote kaart sterk (Steur enWesterveld
1965).

n

15

FYSIOGRAFIE

2.1

Liggingenoppervlakte

"Object Savelsbos"ligt indeprovincie Limburgbinnenhet
grondgebiedvandegemeentenMaastricht, EijsdenenMargraten
(afb.).D e gekarteerde oppervlakte vanhet gebiedbedraagt ca.
182ha.De topografievanhetobject staat afgebeeld opdebladen61FenHen62AenCvan deTopografische kaartvanNederland, schaal 1 :25000.Het gebied ligt globaal ten zuiden
vanCadier enKeer, tenoostenvanGronsveld enRijckholt en
tenzuidwestenvanSt.Geertruid opdeoostelijke dalwandvan
deMaas.Het "Object Savelsbos"wordt gevormd door eenstrook
bosvanca.6km lengte,waarvan inhetnoorden en inhetzuideneendeelisonderzocht.Een gedeelte vanhet aangrenzende
gebiedvariërendvaneen smalle strookcultuurgronden totenkelepercelen grasland,bouwland,boscomplexen enbosstroken
iseveneens inhet onderzoek opgenomen.

2.2

Geogenese/geologische opbouw

Tektoniek,verweringvangesteenten uit hetKrijt, insnijdingenvanensedimentatie door deMaas, debedekkingmet loss,
devormingvandalen enhet ingrijpenvandemens zijn debelangrijkste factoren diedeopbouwvanhetZuidlimburgse landschaphebbenbepaald (Kifyl1980).
Debeschreven afzettingen inhet gebied aanofdicht aande
oppervlakte (tabel 1)zijngrotendeels afkomstigvan deGeologische kaartvanZuid-Limburg (1988).
Devolgende afzettingen komenvoor:
-kalksteen:Formatie vanGulpen, FormatievanMaastricht;
- terrasafzetingen:FormatievanSterksel;
- loss:FormatievanTwente.
InhetBoven-Krijt zijnvooral kalkenmergel afgezet.Ontelbareschalen, schelpen enpantsersvangestorven dieren hoopten
zichopopdebodemvande zee.Eerst werd kalksteen gevormd,
diewe tot deFormatie vanGulpen rekenen.Vervolgens werdkalksteen gevormd,diewe totdeFormatie vanMaastricht rekenen.
Inhet onderzochte gebied dagzomenbeide formaties,waarbij
het kalksteenpakket vandeFormatievanMaastricht ligt opdat
vandeFormatievanGulpen.
Dekalksteenuit deFormatievanGulpenbestaat uitwitte,fijnkorrelige kalksteenlagen metveelgrillige,donker blauwgrijze
totzwartevuurstenen inhetbovenste deel.Deze kalksteen dagzoomtvooral inhet zuidelijke deelvanhet "ObjectSavelsbos".
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Afb. 1

A.

Schaal 1:25 000
Topografie:"top.Itaart: 61 F,
61 .H, 62 A, 62C

Afb. Ligging van "Ôbjefct Savelsbos" met plaatsen en nummers van pH-metingen.
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Tabel 1Lithostratigrafie van de afzettingen
Oude en lokale
stratigrafische termen
voor Zuid-Limburg

Tijdsindeling

(naarKuyl 1980).

89O0O66/2-6155

Tegenwoordige lithostratigrafische termen
voor Nederland
Formatie

Laagpakket

HOLOCEEN
c
O)

O

Weichselier Bovenste loss
Middelste loss
Eemien
Saalien

a>
•o

Holsteinien
Elsterien

5

Cromerien

C

Formatie van Twente

Menapien

Formatie van Eindhoven

Onderste loss

Formatie van Sterksel
St. GeertruidBergniveau

Atz. van
St. Pietersberg
Afz. van
St. Geertruid
Afz. van
Valkenburg

HerkenradeValkenburgniveau
Z
LU
LU

<

O
O

K
.
( 0 a)
LU "O

<
5
5
O

o
M

O
z
UJ

cc

<
1-

oc
Ui

Maastrichtien
c
o
o
c

D
O

o
IM

LU

5

Formatie van Maastricht

Kunrader-Kalk

s
o
(/)

Maastnchts-Krijt

c

-) 0)>
o

ir

DO

c
o
o
c
<a
c/l

<a
00

c

>

o
m

Gulpens ™tfm
Kr

'il

Formatie van Gulpen

stenen
zonder
vuurstenen

Inhet algemeen hiaat inde afzettingen

De kalksteen uit de Formatie vanMaastrichtbestaat uitafwisselendharde enzachte lagen en isgelervan kleur. Inhetonderste deelkomen licht totdonker grijsbruine vuursteenknollen
enplaten voor,inhetbovenste deelveel fossielgruislagen.
Deze kalksteen dagzoomt inhetnoordelijke deelvanhet "Object
Savelsbos".
Aanhet eindvanhetTertiair en inhet Pleistoceen heeftde
Maas grote hoeveelheden zand,grinden klei, afkomstiguitde
Ardennen,afgezet.Door opheffing in fasenvande tertiaire
schiervlakte,waartoe een groot deelvanZuid-Limburgbehoorde,
sneeddeMaas zich telkens opnieuw inenwerden zanden grind
opeen lagerniveauweer afgezet,terwijldeMaas zichmeer
naarhetwestenverplaatste.Zo ontstonden rivierterrassen.
Restenvan hetoude dalblevenbewaard. Erontstond een aantal
terrasniveaus onder elkaar:hoogterras,middenterras enlaagterras.Het "ObjectSavelsbos"vormt deovergang tussenhethoogterras enhetmiddenterras.De terrasafzettingen indit gebied
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worden gerekend tothethoogterras enbehoren totde afzettingenvanSt.Geertruid endeafzettingenvan St.Pietersberg.
Zeworden totdeFormatievan Sterksel gerekend.
InhetMidden-Pleistoceen tijdenshet Saalienbegon desedimentatievan de löss,deOnderste löss.Demeeste löss, deMiddelste enBovenste löss, isafgezet inhetWeichselien.DeOn-.
derste lösswordt totdeFormatievanEindhoven gerekend.De
Middelste enBovenste lössworden totdeFormatievan Twente
gerekend.
DeMiddelste lössisoorspronkelijk eolisch afgezet onderkoude,
vochtige omstandigheden.Door solifluctie echter isdeze löss
gelaagd afgezet.DeBovenste lössisongelaagd eneolischafgezetonder koude,droge omstandigheden.DeBovenste löss isaanvankelijk kalkrijk afgezet ,waarna tijdens interglaciale en
interstadiale perioden dooruitloging debovenlaag isontkalkt.
Eendeelvan de löss is ineen latere fase door erosie en solifluctieverdwenen eneldersweer afgezet.Behalve löss insitu
komtook lössvoor indevormvan een solifluctiedek ofals
eenpakket colluvium.Dediktevande lössvarieert inditgebiedvanminder dan 1meter tot3-5 meter.
Op deovergangvan de lössmet de onderliggende terrasafzettingenofmet dekalksteen komen "hellingafzettingen" voor.Ze
zijn ontstaan in interglaciale en interstadiale tijdenvanhet
PLeistoceen.Zebestaan uit eenmengselvan grind,zand,leem
enklei, ensomsuit kalk.De dikte islangs dehellingenvaak
nietmeer danenkele decimeters,maar kanaandevoetvande
helling,waarhet dalbegint,dikker zijn.

2.3

Geomorfologische gesteldheid

Degegevens over degeomorfologische gesteldheid zijngrotendeels afkomstigvan deGeomorfologische kaartvanZuid-Limburg
(Brus etal.1983-1984)endeToelichting opkaartblad 59,60,
61 en62bij deGeomorfologische kaartvanNederland,
1 :50000 (VandenBerg 1989).
Inhet "Object Savelsbos" komenmatig korte,steile hellingen,
de zgn.afbraakwanden voor en lange,flauwehellingen.Daarbinnenzijndalvormige laagten ontstaan,aldannietmet lössopgevuld.Deze dalvormige laagtenworden ookwelgrubben genoemd.
Zeerbekend isdeSchone Grub inhet Savelsbosch.De door erosieontstane grubben zijn overhet algemeen tamelijk korte,
relatief diepe droogdalen.Zehebben steilewanden enzijningesneden inbestaande diepe droogdalen.De afbraakwandenwordenaandeonderzijde begrensd door somsdiepe dalen.Aande
bovenzijde grenzen zeaanvrijvlakke,hooggelegenplateauterrassen,aldannietbedektmet löss.De dalen inde terrassen
vormen restgeulen,die tothet laatstemoment hebbengefunctioneerd inhetvlechtende riviersysteem van deMaas (Vanden
Berg 1989).
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2.4

Bodemvorming

Indehiervoorbeschreven afzettingen zijnonder invloedvan
hetmoedermateriaal,het reliëf,het klimaat,de tijd,devegetatie,debodemfauna endemensbodemvormendeprocessen opgang
gekomen,waardoor bodems zijn gevormd. Indevolgende subparagrafenbeschrijvenwe summier debodemvormende processen die
debodems in "ObjectSavelsbos"hebben doenontstaan.Voor uitvoeriger informatieverwijzenwenaar de literatuur.

2.4.1

Humusvorming

Humusvormingiseenbodemvormendproceswaarbij organische stof
omgezetwordt tothumus die zichophoopt op en indebovengrond.
Bijarme (meestalkalkloze)gronden isde omzettinggeringen
ontstaat eenophopingopdebovengrond (vormingvan O-horizont).
Ingoed geaëreerde grondenwordtniet alleen de organische
stofvrijwel geheel inhumus omgezet,maar isook demenging
inniger.Demenginggebeurt doorbodemdieren,vooral regenwormen; deontstane humusvormwordtmuilgenoemd.Voor het ontstaanvanmuil iseen lutumgehaltevanminimaal 8%nodig.We
treffenmuildanookvooral aan inzavel-,klei- en leemgronden.
Isdemengingmet deminerale bestanddelen minder enkomtde
humus tussen deoverige grondbestanddelenvoor als losseexcrementenvan antropoden,zoalsmijten,pissebedden en andere
kleine insecten,danwordt ditmoder genoemd.
Naar hunonstaanswijze hebbenwe temakenmet terrestrische
(op land)ontstane humusvormen.Dit zijnmuil,moder,bruine
moder,zwartemoder enruwe humus (DeBakker enLocher 1987).

2.4.2

Verwering en ontkalking

Verweringvanmineralen isdealdannietvolledige afbraak
van dekristalstructuur van zowelprimaire als secundairemineralenalsmede devormingvan laatstgenoemde mineralen (DeBakkerenLocher 1987). Tussen demineralen indebodem bestaan
verschillen inoplosbaarheid. Calciumcarbonaten lossengemakkelijkoponder invloedvandebiosfeer.De chemische verwering
inkalkhoudende gronden uit zich indevorm van ontkalking.
Wanneer decarbonaten worden afgevoerd doorpercolatie vanregenwater,daalt depH,wanneer degrond geen kalkmeerbevat.

2.4.3

Podzolering

Podzolering iseenbodemvormend proces ineen klimaat,waarin
deneerslagdeverdamping overtreft.Het iseenprocesvanuitspoelingen inspoelingvanhumus,aluminium en ijzer.Demoder
die indebovengrond vanarme,zure gronden ontstaat,valtge-
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makkelijk uiteen enwordt als disperse humus uitgespoeld en
slaat openige diepteweer neer opde zandkorrels.Deze dispersehumus ligt alshuidjes rondde zandkorrels enwordt amorfe
humus genoemd.Bijzandgronden engrindgrondenhopen deuitgewassenhumuszurenzichop samenmet ijzer en/ofaluminium (De
Bakker enLocher 1987).

2.4.4

Gleyvorming

Het ontstaanvangleyverschijnselen noemenwe gleyvorming.Gleyverschijnselen treffenwevooral aan inde zonewaarinhet
grondwater fluctueert.Periodiekmetwaterverzadigde horizontenenlagenzijnvaak gekarakteriseerd door een laagmet een
grijzematrixmetbruine roestvlekken langswortelgangen en
scheuren;daaronder isde grondhomogeen donkergrijs zonder
roestvlekken.Langs degangen enscheuren is lucht (zuurstof)
naarbinnengedrongen diehet uitde grondmassa gemobiliseerde
ijzerweerheeft geoxideerdwaardoor het isneergeslagen.De
roestvlekken indegrijzematrixworden gleyverschijnselengenoemd (DeBakker enLocher 1987).

2.4.5

Kleiverplaatsing

Uitspoelingvan fijne deeltjes uit debovengrond en inspoeling
daarvan indeondergrond wordt kleiverplaatsing genoemd. Kleiverplaatsing treed o.a. op inleemgrondendiebovendien oud
zijn.Kleiverplaatsing kan slechts optreden als dekleigedispergeerd is.Bijeenhoge Ca-bezetting isditniethetgeval;
voordat kleiverplaatsing kan optredenmoet eengrond danook
niet alleenontkalkt zijn,maar ook zijnbasenverzadiging moet
alwat gedaald zijn.Degedispergeerde kleiwordtmethetregenwater naarbeneden getransporteerd en inporiën en scheuren
alshuidjes afgezet (DeBakker enLocher 1987).

2.4.6

Homogenisatie

Hetproceswaarbij deoorspronkelijke sedimentaire gelaagdheid,
eventueel aanwezige grijze vlekken en roestvlekken doorbiologischemengingverdwijnen,wordt homogenisatie genoemd.Het
proces treedt alleen opbij goede ontwatering enhogebiologische activiteit.Gravende bodemdieren,maar ook devegetatie
spelen eenbelangrijke rolbij dehomogenisatie.Devegetatie
isbelangrijk alshumusproducente,maar ook groteboomwortels
kunnenmechanisch aandeverstoringvan degelaagdheid bijdragen (DeBakker enLocher 1987).
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2.4.7

Erosie

Leemgrondenhebben eigenschappen die zegevoeligmakenvoor
erosie (Boutenetal.1985;Schouten etal. 1985).
De structuurstabiliteit van debovengrond isslecht doorhet
lageorganische stof-enkoolzure-kalkgehalte.De infiltratiecapaciteit istegering omeenhevige regenbui teverwerken.
Opbouwlandmethellingenvanmeer dan 5%isde erosiegevoeligheidvan leemgronden groot.Ook leemgronden indalvormige laagtenmet eenhellingshoekvanminder dan 5%zijngevoeligvoor
geulerosie.Hierbij speelt de lengtevan dehellingeenbelangrijke rol.Bij leemgrondenmet eenbriklaagvindt erosie plaats
van deA- enE-horizont ophellingen van 2-8%,ophellingen
steiler dan8%vindt ookerosieplaatsvan deBt-horizont.Bij
leemgronden zonderbriklaagvindt erosie plaatsvan deA- en
C-horizont ophellingen vanmeer dan 5%.Deerosiesnelheidbedraagt ongeveer 1mm/jaar of 15ton/ha/jaar (Boutenetal.
1985). Tevens isgebleken datde erosiesnelheid opbraakliggend
enpermanent onkruidvrij akkerland kanoplopen totwaarden,
die 1000ofmeermaal zohoog zijn alsonderbosmet eenstruiklaag,eenkruidlaag eneen strooisellaag.

2.5

Landschap

HetSavelsbos ligtopdeoostelijke hellingvanhetMaasdalop
70-120m+NAP,waarbijhellingenvanmeer dan35%voorkomen.
Debossen daaropworden hellingbossen genoemd.De droogdalen
ofgrubben indezehellingenvormdenverbindingen tussende
dorpen ophetplateau (Cadier enKeer,Eckelrade enSintGeertruid)endie inhetMaasdal (Gronsveld enRijckholt).Hetbos
isgrotendeels aangeplant enbestaat uit loofhout,voornamelijk
eik, esdoorn enes,maar ookuit zoete kers,beuk enpopulier.
Opeengroot aantalplaatsen komen kalk- engrindgroevenvoor.
Inhetnoordelijke deel,op deRiesenberg, komt ophet hoogste
plateaugedeelte eengroot aantaldolines voor.Dolines zijn
komvormige laagten inmin ofmeervlakke gebieden enzijngebonden aangeologische "orgelpijpen" indeondergrond.Het zijn
karstverschijnselen,waarbij door oplossingvan de zachte kalksteen tot20-25m diepte trechtervormige ruimten ontstaan die
daarna opgevuld zijnmetmateriaalvan jongere afzettingen dat
boven dekalksteenvoorkomt.Zekunnen nog steeds nazakken (Kuyl
1980). Doormergelwinningiseen deelvan dedolines ingestort.
De gekarteerde strook grondenbuitenhetbosbestaat uit cultuurgrondenvoor deakkerbouw,weidebouw en fruitteelt,afgewisseldmet enkeleboscomplexen,houtwallen enbosstroken.
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2.6

Waterhuishouding

Droogdalen engrubben fungerennog steeds alsnatuurlijke laagtenvoor oppervlakkige afstromingvan sneeuwsmeltwaterenovertolligregenwater.Eendeelvanhet oppervlakkig afstromende
waterwordt opgevangen inenkele poelen langsdeDorrenweg tussendeRiesenberg endeTrichterberg. Inhet droogdal ten zuidenvan SintGeertruidvindt eendeelvanhetwater zijnweg
door dediepe ruimten indekrijtafzettingen inde ondergrond
(mondelingemededeling Felder, RGD). Op éénplek inhet droogdal tenzuidenvanSintGeertruid (vak 1)komteenkwelplek
voor.

2.7

Bodem enlandschap

Doordegrotehoogteverschillen komen diverse geologische formaties aandeoppervlakte ofvlak onder de oppervlaktevoor.
Opdebeboste hellingen zijnaandeverschillende bosvegetaties
degesteentelagen enafzettingen duidelijk teherkennen,zoals
bovenaan dehelling dedagzomendeMaasterrasafzettingen.Hier
treffenwe overwegend eik,esdoorn enbeuk aanmet eenvegetatievanbraam envarens.Daaronder bevinden zichdekrijtformaties, deels afgedektmet inmiddels ontkalkte loss. Inhetbos
komtvooral esvoormet daaronder eenvegetatie vanclematis,
bingelkruid, kardinaalsmuts,eenbes,enz.Onderaan hetboskomen dekalkrijke lössafzettingen voormet esendaaronder een
rijke zoomvegetatievanveel kalkminnende soorten,waaronder
diverse orchideeën.Dedroogdalen zijnopgevuldmet colluviale
loss.Op de steile flankenvandiep ingesneden grubbendagzomen
krijtformaties.Opverschillende plaatsen komen graftenen
steilranden inhet landschapvoor.
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BODEMGEOGRAFISCHONDERZOEK

3.1

Kartering

Hetbodemgeografischonderzoek in"Object Savelsbos"isuitgevoerd innovember endecember 1988en inaprilenmei1989.
Onderbodemgeografisch onderzoek verstaanwe:
- eenveldbodemkundigonderzoeknaar devariabelen die tezamen
debodemgesteldheid bepalen:
-profielopbouw (alsresultaatvan degeogenese en
bodemvorming);
- diktevan dehorizonten,- textuurvandehorizonten (lutum- en leemgehalte,en
zandgrofheid);
- organische-stofgehaltevan dehorizonten;
-bewortelbare diepte;
- zuurgraad/kalk;
- grondwaterstandsverloop;
- hetdetermineren van degrondvolgens DeBakker en Schelling
(1966);
-het ruimtelijk weergevenvan deverbreidingvan dezevariabelen inbodemkundige eenheden opeen kaart ende omschrijving
ervan indebijbehorende legenda.
Tijdenshetbodemgeografisch onderzoek van "Object Savelsbos"
hebbenwemet eengrondboorper hectare 4 bodemprofielmonsters
genomen toteendieptevan 1,80 m -mv. en ingrindig terrasmateriaal,stenige lossenopplaatsenwaar harde kalksteenbetrekkelijk dicht aandeoppervlakte voorkomt,slechts totaan
debegindiepte vanhet stenigemateriaal.Deboorpunten werden
select gekozenen lagenbetrekkelijk regelmatig overhet object
verspreid. Inhetveldwerd elkbodemprofielmonster veldbodemkundigonderzocht,dusvanelkmonsterwerden dehiervoorgenoemdevariabelen geschat ofgemeten.
De resultatenvanhetonderzoek aandeze 630bodemprofielmonsterswerden deelsmet eenveldcomputer endeels opboorstaten
geregistreerd en tevensvastgelegd opbasiskaarten, 1 :5000,
met daarop dehoogtelijnen.Van ongeveer 100bodemprofielmonstershebbenwe geenboorstaat gemaakt,maar alleen deplaats
vermeld opdebasiskaarten.Deze niet-beschreven boringen (tussenboringen)diendenvooral omdegrenzen tussendeverschillendegronden op tesporen.
Om deverbreidingvandegevondenbodemkundige verschillen in
kaart tebrengen,tekendenwe inhetveld degrenzenopdetopografische basiskaarten.We gingenhierbijniet alleen uit
vandeprofielkenmerken,maar ookvanveldkenmerkenenvan
landschappelijke entopografische kenmerken,zoalsmaaiveldsligging,reliëf,groeven,soortvegetatie endekwaliteit ervan.
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Omde schattingenvan de zuurgraad te toetsen,hebbenwe op10
plaatsen depH gemetenmet indicatorstaafjes.De resultaten
staan in tabel2aangegeven endebemonsteringsplaatsenopde
afbeelding.
Tabel 2 Gemeten zuurgraad (pH-KCl)
Monsternr. Bodemkaart

1

10

Diepte
(cm -mv.)

pH-KCl

0-10
50-55

4,7
5,0

BLd6

0- 5
50-55

3,2
3,8

Ldéh

0- 5
50-55

4,0
4,7

BLbé

0- 5
50-55

3,4
3,8

1/Gh

5-10
45-50

6,9
6,9

Ld6/Al

5-10
50-55

7,0
7,4

LdS/gl

5-10
50-55

3,7
4,2

BLb6

0- 5
70-75

3,8
4,0

Ld6d

5-10
50-55

3,9
4,0

5-10
50-55

3,1
3,7

Ldéd

l/G

De resultaten vanhet onderzoek naar debodemgesteldheidwerden samengevat op eenbodemkaart, schaal 1 :5000 (bijlage).
Alsbasisvoor debodemkaart gebruiktenwe een topografische
kaartvanStaatsbosbeheer waarop STIB0KA de indeling invakken
endevaknummershad aangebracht.

3.2

Indelingvan de gronden

Inhetveldhebbenwedegrondenperboorpunt gedetermineerd
volgenshet systeem vanbodemclassificatie voorNederland van
DeBakker enSchelling (1966). Dit iseenmorfometrischclassi-
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<ficatiesysteem:het gebruikt demeetbare kenmerkenvanhetprofielals indelingscriterium.
Vervolgens zijnde gronden inkarteerbare eenheden ingedeeld.
Deze eenheden zijn inde legenda ondergebracht,omschreven en
verklaard.Wehebben getracht deverschillende soorten gronden
erzodanig integroeperen,datde legenda dewijzevan indeling
overzichtelijkweergeeft.De indelingvan degrondenkomt deels
overeenmet dievan deBodemkaartvanNederland, schaal
1 :50000.Het doelvanhet onderzoek endemeer gedetailleerde
kartering in "Object Savelsbos"hebben ertoe geleid datweop
bepaaldepuntenvande landelijke indelingzijnafgeweken of
deonderverdeling hebbenverfijnd.Zo lietenwe ophethoogste
niveau degrondsoortprevaleren;opeen lagerniveauhebbenwe
de indelingnaar textuur aangepast.
Wehebben degronden eerst onderverdeeld naar grondsoort in:
- leemgronden;
- oude kleigronden;
- stenige gronden.
Binnendeze 3grondsoortgroepen zijndegrondenverder onderverdeeld in13bodemeenheden. Indevolgende subparagrafen lichtenwe deverdere indelingvan deze groepen toe.Tussen []staat
telkens decodevoor een indelingscriterium. Sommige letters
kunnen twee keer ineencodevoorkomen enduiden danopeen
ander indelingscriterium; omdit teonderscheiden hebbenwe
hunpositie indecode aangeduidmet ...,bijvoorbeeld:Ld6d,
waarbij [d...]=zonderhydromorfe kenmerken en [•••cl]=dalfase.

3.2.1

Leemgronden [L]

Leemgronden zijnminerale grondendie tussen0-80 cm -mv.voor
meer dan 50%van diedikte uit leembestaan. Inde leemgronden
onderscheiden we naar deaardvandebodemvormendeprocessen
endedaardoor ontstane bodemhorizonten brikgronden [B]envaaggronden [L].Wehebben zenaar degeogenese onderverdeeld in
eolische afzettingen (in situ), gesoliflueerde afzettingen (hellingfase) [h]encolluviale afzettingen (hellingvoetfase) [c]
of (dalfase)[d].

3.2.1.1Brikgronden [BL]
Brikgronden zijnminerale grondenmet eenbriklaag die ondieper
dan80cm -mv.begint.Door deverplaatsingvan kleiende
afzettingvanhetverplaatste materiaal opeen lagerniveau in
hetprofiel ontstaat opde lange duur een uitspoelingshorizont
(E)die lutumarmer isdanindeuitgangstoestand. Daaronder
vormt zicheen inspoelingshorizont (Bt)diemeer lutumbevat
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danoorspronkelijk.Hetverschil tussen deE-horizont ende
Bt-horizont uit zichvrijwel uitsluitend inde lutumfractie
(minerale delen <2urn).Doorhetverschil inzwaarte oftextuurwordt de inspoelingshorizont danookvaak textuur-B-of
Bt-horizont genoemd.
Binnen debrikgronden hebbenwe daalbrikgronden, radebrikgrondenenbergbrikgronden onderscheiden:
- daalbrikgronden (inlöss in situ); hydromorfe kenmerken in
deBt-horizont[h];
- radebrikgronden (inlöss in situ); hydromorfe kenmerken
dieper dandeBt-horizont ofzonder hydromorfe kenmerken[d];
-bergbrikgronden (inlössin situ); hydromorfe kenmerken
dieper dandeBt-horizontmet eenbriklaag aande oppervlakte
ofdirect ondermaaiveld [b].Deoorspronkelijke A- enE-horizont zijnweggeërodeerd, zodat deBt-horizont aanmaaiveld
voorkomt ofdirect onder de oppervlakte;
-bergbrikgronden (inhellingfase);hydromorfe kenmerken dieper
dandeBt-horizont met eenbriklaagbinnen 80cm -mv.beginnend eneencolluviaal dek opdeBt-horizont[h].

3.2.1.2 Vaaggronden [L]
Leemgrondenzonder textuur-B-horizont enzonder eerdlaagbehorentotdevaaggronden.Naarhungeogenese hebbenwe zeonderverdeeld invaaggronden in situ,vaaggronden inhellingfase
[h],vaaggronden inhellingvoetfase [c]envaaggronden indalfase[d].
Vaaggronden insitu,opeenhelling ofplateau,behoordenaanvankelijk totdebrikgronden,maar door erosie zijn debovengrondendebriklaagverdwenen en ligtdeC-horizont aande
oppervlakte.
Vaaggronden indehellingfase bestaan uiteen lössdek ontstaan
door solifluctie met kleine steentjes uit hoger gelegen terrasmateriaal.Ditdek isindunne laagjes afgezet ofalsmassa
langsdehellingnaarbeneden geschoven.Hetmateriaal inde
ondergrond is insitu.De overgang tussenhellingmateriaal en
materiaal insitu ismeestal scherp.
Vaaggronden inhellingvoetfase kunnen zijnontstaan uitgesoliflueerde ofgesedimenteerde löss endoorerosie:
- indalfase,waarna zedoor diepere insnijdingen als eenverhoging (voet)tegende kortehelling zijn achtergebleven;
- alscolluviaalmateriaal datvande korte helling isgeërodeerd ennetvoorhet dal isblijven liggen als eennatuurlijkgraft;
- alsmassa dievan dekortehellingnaarbeneden is geschoven
(solifluctie)envoorhet dal isblijven liggen,meestalmet
groverebestanddelen zoals gruis engrindjes.
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Vaaggronden indalfase zijngrondendie eldersverspoeld enin
dedalen opnieuw gesedimenteerdzijn.De colluviale
leemgronden
bestaanuit eenvrijdik lösspakket enbevattenmeestal grind,
steentjes enpuin.Bodemvorming isnogniet duidelijk
zichtbaar.
Naar debegindiepte van dehydromorfe kenmerken (roesten grijzevlekken)inhetbodemprofiel zijnalleenooivaaggrondenonderscheiden:
- ooivaaggronden;xerovaaggronden, roest-en/of reductievlekken
tussen 50en80cm -mv. [h]ofdieper dan80cm -mv.[d].
Naar de textuur hebbenwe devaaggronden onderverdeeld inzandige loss [5]en siltige loss[6].

3.2.2

Oude kleigronden [K]

Gronden diegeheelofnagenoeg geheeluit een "bijzondere"klei
bestaan,wordennietbenoemd naar debodemvormendeprocessen.
Oude kleigronden zijn gronden die tussen0en80cm -mv.voor
meer dandehelftbestaanuit zavelenkleimet eenpleistocene
ouderdom ofouder. Inditgebied komen alleen kalksteengronden
voor diewe totde "oude kleigronden"hebben gerekend.
Binnen dekalksteengronden [KD]komengrondenvoormet enzonderhumeuzebovengrond.Alsgevolgvanverwering enplantengroeiontstond inhetkrijtoppervlakde zgn.rendzina.Hieronderverstaanwe een 25-30cmdikke kalkrijke,invochtige toestandzwarte ofbruinzwarte,humeuze bovengrond.

3.2.3

Stenige gronden [G]

Stenige gronden [G]zijngronden die tussen0en80cm -mv.
voormeer dandehelft uit stenigmateriaalbestaan.Met stenigmateriaalbedoelenweminerale delen die groter zijn dan2
mm.Deze gronden komenvoorbij de terrasafzettingen.Wehebben tweebodemeenhedenonderscheiden:
- terrasafzettingen insitu,diebestaan uit de riviersedimentengrof zand,klei engrind insitu;
- terrasafzettingen diebestaanuit grind,zand en leem,en
diedoor erosie afkomstig zijnvanhoger gelegen terrasgrondenenals solifluctiedek ofalscolluvium fh]weer zijnafgezet opofonder aan dehelling.

3.2.4

Toevoegingen

Eenaantal (bodemkundige)verschijnselen ofkenmerken konden
weniet gebruiken als,criterium bijde indelingvan degronden,
vooral omdatdanhet aantalbodemeenheden onnodig groot zou
worden.Daarom hebbenwe dezeverschijnselen inkaart gebracht
metbehulpvan toevoegingen.Wehebben 9 toevoegingenonder-
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scheiden.Ze zeggen iets extra's over debodemeenheden.
De toevoegingen 1/...,g/...,hebbenbetrekking opeen lössdek
engrind indebovengrond. De toevoegingen .../gl, .../g2,
/kl, .../k2,hebbenbetrekking op grindofvuursteen,of
kalksteen indeondergrond.De toevoegingen .../Alen .../A2
hebbenbetrekking opdekalkrijke lossinhetbovenste en
onderste deelvanhetprofiel.
Toevoeging .../Fduidt opvergraving.

3.3

Opzetvan de legenda

Elkomgrensdeeenheidvan debodemkaart,eventueel ingesloten
door andere eenheden,vormt eenkaartvlak. Inelk kaartvlak is
debodemeenheid aangegeven met eencode die inde legendawordt
verklaard.
Sommigebodemkundige verschijnselen ofkenmerken komenvoor
bijvele,overigens onderling sterkverschillende gronden (bijv.
grind ofvuursteen indebovengrond).Een aantalhiervan staat
als toevoeging opde kaart.Toevoegingen zijnopdebodemkaart
met eencursieve letter aangegeven en inhet rapportmet een
(niet-cursieve) letter.Zehebbenbetrekking op eendeelofop
hetgehele kaartvlak.Anderebodemkundige kenmerken kondenniet
worden gekarteerd.Zohebbenwe geen indeling kunnenmaken in
deverschillende humusvormen.Bijhethuidigeveldbodemkundige
onderzoek ishetnietmogelijk visueelwaarneembare verschillen
indediverse humusvormen teonderscheiden (zie 2.4.1).
Debodemeenhedenworden opdebodemkaart begrensd door een grijze lijnende toevoegingen door een onderbroken lijn.Vallen
deze lijnen samen,danwordt alleen degrijze lijnaangegeven.
De scheiding tussendekaartvlakken door lijnen suggereert dat
degrenzen ook inwerkelijkheid scherp zijn.Dithoeftgeenszinshet geval tezijn.Meestal deelt eenbodem- oftoevoegingengrens eenbrede overgangszone middendoor.Zij isdusmeer
middellijnvan eenovergangsgebied dan eenexacte aanduiding
vandeplaatswaar deene eenheid indeandereovergaat.
Gebieden dieniet inhet onderzoek zijnbetrokken,zoalsbebouwing,wegen engroeven zijnopdebodemkaart alsoverige onderscheidingen aangegeven.Ze zijnomgrensdmet een zwarte lijn.
Steilranden,graften,erosiegeulen,hollewegen eneen kwelplek
zijnop debodemkaart als overige onderscheidingen aangegeven
metvlak-, lijn-enpuntsymbolen.
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BODEMGESTELDHEID

4.1

Beschrijvingvan de leemgronden

De leemgronden nemendegrootste oppervlakte in.Het zijnde
lössafzettingen insitu,indehellingfase (solifluctie),de
hellingvoetfase (colluvium)endedalfase (colluvium).De dikte
vanhet lösspakketvarieert vanca.40cm totmeer dan 180cm.
Demeeste leemgrondenhebben een leemgehalte vanmeer dan85%
(mineraalmateriaal <50urn).Grondenmet een leemgehalte lager
dan85%bestaanuit eenvrij dun lössdek op terrasafzettingen.
In"Object Savelsbos"komenbinnen de leemgronden zowelbrikgronden alsvaaggrondenvoor.

4.1.1

Brikgronden

4.1.1.1 Daalbrikgronden
Daalbrikgronden zijnbrikgronden zonder roest-engrijzevlekken indeA- en/ofE-horizont,maarmet roest-engrijzevlekken indeBt-horizont.Degrijzevlekken nemennaar beneden
toe,vooralwanneer indeondergrond een andere afzettingvoorkomt.

BLh6

Daalbrikgronden; siltige leem, insitu;hydromorfe
kenmerken indeBt-en BC-horizont

Verbreiding:Vak13.
Landschappelijke ligging:Ophetplateaumet inde ondergrond
terrasafzettingen.
Profielopbouw:De zeer donker grijsbruine lAp-horizont is20-30
cmdik,bevat 3-4%organische stof.Het lutumgehaltebedraagt
14-18%enhet leemgehalte ca.90%.Debruingrijze lBtg-en
lBCg-horizontbevatten 16-20%lutum enca.90%leem,enroestvlekken engrijze vlekken.Op 100-130 cm -mv.begint de2Chorizont diebestaat uit terrasafzettingen metveel stenen.
Hetgeheleprofiel iskalkloos.Debewortelbare diepte bedraagt
ca. 120cm.
Geologische formatie:Formatie vanTwente opFormatie van
Sterksel.
Bijzonderheden:Deze gronden zijnweinig totvrijwel ongevoelig
voorerosie.
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Tabel 3ProfielschetsvanBLhé/gl.
Org.
stof

Horizont
code

lAp
lBtg
IBCg
2Cu

diepte
(cm -mv.)

0-20
20-100
100-120
120-180

Lutum

Leem

m

<X)

18
18
16

90
90
80

Kalk- Omschrijving Opmerklasse
kingen

m

1
1
1
1

slitigeleem
siltigeleem
zandige leem
grind

insitu
insitu
insitu

4.1.1.2Radebrikgronden
Radebrikgronden ophellingen zijnontstaan invrijdikke lössdekken die langdurig onderboshebben gelegen enniet door erosiezijn aangetast (VandeWesteringh 1979).

BLd6

Radebrikgronden; siltige leem, insitu;hydromorfe
kenmerken ontbreken

Verbreiding:Vakken 2,3,4en13.
Landschappelijke ligging:Opdeminder steilverlopende hellingen.
Profielopbouw:De zeer donker grijsbruine tot zwarte humushoudendebovengrond (lAh-horizont)is 5-10 cm dik enbevat 1-5%
organische stof.Het lutumgehaltebedraagt 13-15%enhetleemgehalte ca.90%.De lE-horizont isgeelbruinvan kleur,varieert
indiktevan 15-60cmenbevat 12-14%lutum.Het leemgehalte
bedraagt ca.90%.De klei-inspoelingshorizont (lBt-, lBC-horizont)begint overalbinnen 80cm -mv.De kleur isbruin.Het
lutumgehalte varieertvan 15-16%inde lBtul- en 1BC-horizont,
tot 18-20%inde lBtu2-horizont.De lBtu2-horizont isvaakherkenbaar door deaanwezigheid vanmangaanvlekken. De lC-horizont
begintvrijwel overal dieper dan 120cm -mv.De kleur is licht
geelbruin.Het lutumgehalte bedraagt 14-18%. Binnen 180cmmv.gaat dekalkloze lossover inkalkrijke loss (lCu2-horizont). De kleur is lichter dan dievande lCul-horizont.De
bewortelbare diepte ismeer dan 180cm.
Geologische formatie:FormatievanTwente.
Bijzonderheden:Dediktevande lE-horizont isafhankelijk van
dematewaarin door erosie een deelvandebovengrond isverdwenen. Invak 2komen indeondergrond terrasafzettingen of
hellingafzettingen enkalksteenvoor.
Onderbepaalde omstandigheden (par.2.4.7)zijn deze gronden
gevoeligvoorerosie.
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Tabel4ProfielschetsvanBLd6/A2.
Horizont
code

diepte
(cm -mv.)

lAh

0-8
8-65
65-80
80-110
110-140
140-160
160-180

IE
IBtul
lBtuZ
1BC
lCul
lCuZ

Org. Lutum Leem Kalk- Omschrijving Opmerstof ('/.)
('/.) klasse
kingen
('/.)

14
12
16
18
16
14
12

90
90
90
90
90
90
90

3

siltige leem
siltige leem
siltige leem
siltige leem
siltige leem
siltige leem
siltige leem

in situ
in situ
in situ
in situ
in situ
in situ
in situ

4.1.1.3 Bergbrikgronden
Bergbrikgronden zijnbrikgrondenmet een textuur-B-horizont
aanmaaiveld ofdirect onder debouwvoor ofmet een colluviaal
dek dunner dan 80cm,direct opdeBt-horizont.DeoorspronkelijkeA-horizont ensomseen deelvan deBt-horizont isdoor
erosieverdwenen.

BLb6

Bergbrikgronden; siltige leem, insitu;hydromorfe
kenmerken ontbreken

Verbreiding: Inallevakkenbehalve indevakken 14en15.
Landschappelijke ligging:Bergbrikgronden komenvoor opdehogergelegendelenvandehellingenzijnontstaanuit radebrikgronden.
Profielopbouw:De lAhof lAp-horizont is8-15 cmdik,bevat
1,5-3%organische stofen iszeer donker grijsbruin vankleur.
Het lutumgehaltebedraagt 14-18%enhet leemgehalte ca.90%.
De loss kan insitu,maar ook als solifluctiedekaanwezigzijn.
De lBt- en lBC-horizont zijnbruin tot roodbruinvan kleur.De
inspoelingshorizont (Bt)bevat 15-20%lutum.Het leemgehalte
bedraagt ca.90%.Er kunnenmangaanvlekken invoorkomen.De
losskomtvoor insitu.De lC-horizont onder de lBt-horizont
ofBC-horizont iskalkloos enbevat 12-15%lutum en90%leem.
Debewortelbare dieptebedraagtmeer dan 180cm.Bij gronden
met terrasmateriaal indeondergrond isdebewortelbere diepte
afhankelijk vandebegindiepte vanhetterras.
Geologische formatie:FormatievanTwente,Formatie vanTwente
opFormatievanSterkselofopFormatie vanGulpen.
Bijzonderheden: Indevakken4en10komt indeondergrond kalkrijke lossvoor.Indevakken 2en3komt indeondergrond kalksteenvoor enindevakken 2,12en 13komen terrasafzettingen
ofhellingafzettingen voor.Deze gronden zijn ingeringemate
totvrijwelnietgevoeligvoorerosie.

32

Tabel5ProfielschetsvanBLbé.
Horizont
code

diepte
(cm -mv.

lAh
lBt
1BC
lCu

0-10
10- 70
70-110
110-180

BLb6h

Org.
stof

Lutum

Leem

m

m

3

15
18
16
14

90
90
90
90

Kalkklasse

Omschrijving

Opmerkingen

1
1
1
1

siltige loss
siltige loss
siltige loss
siltige loss

insitu
insitu
insitu
insitu

)

Bergbrikgronden; siltige leem,hellingfase;
hydromorfe kenmerken ontbreken

Verbreiding:Vakken 1,2,3,4, 12en13.
Landschappelijke ligging:Vooral opdewatminder steile hellingen komenbergbrikgronden voorwaarover ineen latere fase
weer eencolluviaal dek isafgezet.
Profielopbouw:De lAh-horizont is8-15cm dikenbevat 2-3%organische stof.De lC-horizont is40-70cm dik enbestaat evenals
de lAh-horizont uitverspoelde loss.Beide horizonten bevatten
10-14%lutumenhet leemgehaltebedraagt ca.90%.Dekleuris
grijsbruin. Inhet colluviale dek komteen lichteverontreinigingvoorvanhoutskool of terrasgrind. De aard ensamenstellingvan de lossmet daarin eenbriklaag komen overeenmetdie
van debergbrikgronden insitu (BLb6).Debewortelbare diepte
bedraagtmeer dan 180cm.
Geologische formatie:FormatievanTwente,Formatie vanTwente
opFormatievanGulpen.
Bijzonderheden: Invak 3komt indeondergrond kalksteenvoor.
Onderbepaalde omstandigheden zijndeze gronden gevoeligvoor
erosie.
Tabel6ProfielschetsvanBLb6h/kl.
Horizont
code

diepte
(cm -mv.)

lAh
lCu
ZBt
2Cu

0- 8
8- 70
70-115
115-130

3Ru

130-180

Org. Lutum Leem Kalk- Omschrijving Opmerstof ('/.)
('/.) klasse
kingen
('/.)

3

12
12
20
30

90
90
90
80

1
1
1
1
3

siltige leem
siltige leem
siltige leem
hellingafzettingen
kalksteen

colluvium
colluvium
insitu
veel
steengruis
Gulpens
Krijt
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4.1.2

Vaaggronden/ooivaaggronden

Ooivaaggronden hebbeneenweinigdonkere (vage), humushoudende
bovengrond.Zezijnnaardedieptewaaropdehydromorfekenmerken (roest-enreductievlekken)beginnen,onderverdeeldin:
- ooivaaggrondenmetroest-enreductievlekken beginnend tussen50en80cm-mv.;
- ooivaaggrondenmetroest-enreductievlekkenbeginnend dieper
dan80cm-mv.
Naarhunleemklassehebbenwezeonderverdeeld inzandigeen
siltige leem,naarhunlandschappelijke ligginginsitu,in
hellingfase,inhellingvoetfase enindalfase.

Lh6d

Ooivaaggronden; siltige leem,dalfase;hydromorfe
kenmerken tussen50en80cm-mv.beginnend

Verbreiding:Vak1.
Landschappelijke ligging:Droogdalen.
Profielopbouw:Hetgehele profielbestaatuitcolluviale loss
meteenlutumgehaltevanca.12%
eneenleemgehaltevanca.
90%eniskalkloos.DelAp-horizontbestaatuitsterk gelaagde
colluviale lossmetdaarineenorganische-stofgehalte variërend
van4-8%.Erkomenpuinrestenenhoutskoolinvoor.Dekleur
isdonker grijsbuin.Dithumeuzedekbevatweinig roestvlekken.
OnderdelAp-horizont komteenlC-horizontvoormetdaarin
roestvlekkendiegeleidelijk overgaaninroestenreductievlekken,waarbijvanaf120cm-mv.eenpermanent gereduceerde,
grijsgekleurde ondergrondvoorkomt.Eldersinhetzelfde vlak
wordtdeondergrondvanaf140cm-mv.weer drogerenneemtde
roestaf.Debewortelbare diepteis120cm.
Geologische formatie:FormatievanTwente.
Bijzonderheden:Wehebben hiertemakenmeteenpermanente kwelplek.Omdatergeen sprakeisvanfluctuerend grondwater hebben
we dezeplek niet aangegevenmeteengrondwatertrap,maarmet
een toevoegingopdekaart.Doorhunligging zijndeze gronden
gevoeligvoorerosie.
Tabel 7Profielschetsvan Lhéd.

Horizont

code

diepte
(cm -mv.

lApg

0-65

Org.

Luturn

Leem

Kalk-

stof

m

['/.)

klasse

12

90

1

Omschrijving

Opmerkingen

(Z)
)

8

siltige leem

gelaagd
met
puinresten

lCg

65-100

12

90

I

siltige leem

colluvium

lCgr

100-120

12

90

1

siltige leem

colluvium

ICr

120-180

12

90

1

siltige leem

slap
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Ld5

Ooivaaggronden; zandige leem, insitu;hydromorfe
kenmerken dieper dan80cm -mv.beginnend

Verbreiding:Vakken 11,12,13,14en15.
Landschappelijke ligging:Plateausmet eenvrijvlakke ligging.
Profielopbouw:Dediktevanhet lössdekvarieert van 60-140cm
eniseen restantvaneenveeldikker lössdek datdoor erosie
isverdwenen.De lAh-horizont is5-15 cm dik,zeer donkergrijsbruinvan kleur enbevat 1-5%organische stof.De lC-horizont
isgeelbruinvankleur enbestaat uit loss.Het lutumgehalte
bedraagt 12-14%enhet leemgehalte 80%.Plaatselijk komtook
siltige lossvoormet een leemgehalte van ca.90%.Indeondergrondkomen terrasafzettingen ofhellingafzettingen voorbeginnend tussen60en 140cm -mv.Dehellingafzettingen bestaan
uiteenmengselvan gebrokenvuursteen,kiezelstenen,kleien
leem.Hetwasnietmogelijk ommet eenhandboor dedikte en
juiste samenstelling ervan tebepalen.Het geheleprofiel is
kalkloos.
Debewortelbare dieptebedraagt 60-140 cm,afhankelijk vande
begindiepte vanhet terrasmateriaal.
Geologische formatie:Formatie vanTwente opFormatie van
Sterksel.
Bijzonderheden:Vrijwel zeker komt indediepere ondergrond
kalksteen voor uitde Formatie vanMaastricht. Inhet gehele
terreingedeelte vanvak 14komen dolinenvoor enaan de randen
bevinden zichkrijt-engrindgroeven.Gezien devlakke ligging
zijndeze grondenweinig gevoeligvoorerosie.
Tabel8 Profielschetsvan Ld5/gl.
Horizont
code

lAh
1AC
lCu
2Cu

Ld6

diepte
(cm -mv.

0-5
5-15
15-70
70-80

Org.
stof
(X)

Luturn

Leem

r/.)

m

5
1

1Z
1Z
1Z
40

80
80
80

Kalkklasse

Omschrijving

Opmerkingen

1
1
I
1

zandige loss
zandige loss
zandige loss

insitu
insitu
insitu
terrasafzettingen

)

Ooivaaggronden; siltige leem, insitu;hydromorfe
kenmerken dieper dan 80cm -mv.beginnend

Verbreiding:Vakken 3,4, 12en14.
Landschappelijke ligging:Degronden komenvoor opeenvrij
lange,niet al te steilehellingenzijn invak 12ingebruik
alsbouw-engrasland.Oorspronkelijk warenhet radebrikgronden,maar door erosie iseengroot deelvan debovengrondverdwenen.Daardoor isdekalkrijke lossaandeoppervlaktegeko-
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men ofkomtbinnenboorbereik indeondergrondvoor.
Profielopbouw:De lAp-horizont is10-25 cmdik,kalkloos en
het organische-stofgehalte bedraagt 1-3%.Opplaatsenwaarvroegerboomgaarden zijngeweest,kanhet organische-stofgehalte
oplopen totca.5%.Het lutumgehaltebedraagt 14-16%enhet
leemgehalte90%.Dekleur isdonker grijsbruin.De lC-horizont
is lichtbruinvankleur,kalkloos,enbevat 14-16%lutum en
90% leem.Naar onderen toeneemthet lutumgehalte aftotca.
12%.Deovergangnaar dekalkrijke loss isvrij scherp.Indien
dekalkrijke lossaandeoppervlakte voorkomt,bedraagt het
lutumgehalte 12-14%.
Debewortelbare diepte ismeer dan 180cm.
Geologische formatie:FormatievanTwente,Formatie vanTwente
opFormatievanGulpen.
Bijzonderheden:Een deelvan de grondenheeft inde ondergrond
kalksteen. Invak 12komtbinnen deze gronden een aantalgraftenvoor.De lossdirect achter deze graften iscolluviale loss,
Binnenhetvlak isditeenonzuiverheid. Onderbepaalde omstandigheden zijndeze gronden gevoeligvoor erosie (par. 2.4.7).
Tabel 9Profielschetsvan Ld6/Al.
Horizont
code

lAh
lCu

Ld6h

diepte
(cm -mv.

0-10
10-180

Org.
stof

Lutum

Leem

(X)

Kalkklasse

Omschrijving

{'/.)

Opmerkingen

5

1*
1«

90
90

1
3

siltige loss
siltlgeloss

insitu
insitu

)

Ooivaaggronden; siltige leem,hellingfase;hydromorfe
kenmerken dieper dan80cm -mv.beginnend

Verbreiding: Inallevakken.
Landschappelijke ligging:Op sterkhellende terreinen.
Profielopbouw:Hetbovenste gedeeltevanhetprofielbestaat
uit een solifluctiedek, is40-135 cm dik enheeft eenlutumgehalte van 10-14%,een leemgehalte van 90%en iskalkloos.In
dit lössdekkomt een lAh-horizontvoorvan7-40 cm diktemet
1-7%organische stof. Inhet solifluctiedek komt plaatselijk
verontreiniging voorvankiezelstenen.Eenbestrooiingmet kiezelstenen aanmaaiveld komtvoorwaar terrasmateriaal opeen
hogerniveau aandeoppervlakte komt (o.a.vakken 2,3en4 ) .
Op andereplaatsen (vakken 12en 13)bestaat het
solifluctiedek uit "schone loss",d.w.z.zonder
verontreiniging. Onderhet solifluctiedek komen diverse
afzettingenvoor.Zekunnenbestaanuit loss insitu,aldan
niet geheelofgedeeltelijk kalkrijk,plaatselijk met een
briklaag dieper dan80cm -mv.beginnend, ofuit
terrasafzettingenbestaande uit zand,grind en klei.Dan komen
indeondergrond noghellingafzettingen en
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kalksteen voor.Deze afzettingen zijnmet een toevoegingaangegeven.Debewortelbare diepte bedraagt 60 totmeer dan 180cm,
afhankelijkvan debegindiepte vande terras-ofhellingafzettingen inde ondergrond.
Geologische formatie:FormatievanTwente,FormatievanTwente
opFormatievan Sterksel,opFormatie vanMaastricht,opFormatievanGulpen.
Bijzonderheden: Invak 13komennabij eenvoormalige krijtgroeveveelkalksteenbrokjes inhet solifluctiedek voor.Ineen
deelvan devlakken die alshellingfase aangeduid zijn,komen
graftenvoor,waarin de loss,direct achter degraften,bestaat
uitmeer dan 180cmgraftencolluvium (vak 12).Komt er ondiep
inhetprofiel (binnen80cm -mv.)terrasmateriaal voor,dan
vindenwe indebovenste 25cmvanhetprofiel plaatstelijk
eenmicropodzol.Deze gronden zijnonderbepaalde omstandighedenzeer sterk erosiegevoelig (par.2.-4.7).
Tabel 10 Profielschets van Ld6h/gl.
Horizont

Org.
stof

code

[•/.)

lAh
lCu
ZCu

Ld6c

diepte
(cm - mv.

O- 12
12-70
70-180

Luturn

m

Leem
</C)

Kalkklasse

Omschrijving

Opmerkingen

90
90

1
1
1

siltige loss
siltige loss
grind

micropodzol
solifluctie
terrasafzetting

)

7

12
12

Ooivaaggronden; siltige leem,hellingvoetfase;
hydromorfe kenmerken dieper dan80cm -mv.beginnend

Verbreiding:Vakken 1,2,3,4en13.
Landschappelijke ligging:Hellingvoeten kunnen op verschillende
wijzen zijnontstaan uit gesoliflueerde ofgesedimenteerde loss
endoorerosie:
- eerst indalfase,waarna zedoor diepere insnijdingen als
eenverhoging (voet)tegen dekorte helling zijnachtergebleven;
- alscolluvium datvande korte helling isgeërodeerd ennet
voorhet dal isblijven liggen als eennatuurlijk graft;
- hetmateriaal isalsmassa vande kortehellingnaar beneden
geschoven (solifluctie)envoorhet dalblijven liggen,meestalmetgroverebestanddelen zoals gruis engrindjes.
Profielopbouw:De diktevanhetcolluviuale dekvarieertvan
55totmeer dan 180cm enheeft een lutumgehaltevan 10-12%en
een leemgehaltevanca.90%en iskalkloos.De lAh-horizontis
6-40 cmdik.Het organische-stofgehalte varieertvan 1-4%.Bij
eenminerale eerdlaag tot40cmdikneemthet organische-stofge-
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haltevanbovennaarbeneden af.Plaatselijk isde lC-horizont
geheelofgedeeltelijk kalkrijk (o.a.invakken 1,4 en13).
Ook kunnenerkalkbrokjes (vak2)ofterrasmateriaal zoals
grindenvuursteen, invoorkomen (vak 1 ) ."Schone"colluviale,
kalkloze lössdekken komen eveneensvoor (vakken 12en13).Onderhet colluviale dek komendiverse afzettingenvoor nl. loss
insitu,aldannietmet eenbriklaag. Ingedeeltenvanvak 12
en13isdeze losskalkrijk.Er komenhellingafzettingen voor
onderhetcolluvium,bestaande uit stenenrijkmateriaal (o.a.
invak 3en 13).Invak 3komt indeondergrond kalksteenvoor.
Debewortelbare dieptebedraagt 110 totmeer dan 180cm,afhankelijkvan debegindiepte van de hellingafzetting.
Geologische formatie:FormatievanTwente,FormatievanTwente
opFormatievanGulpen.
Bijzonderheden: Invak 1komtplaatselijk indeondergrond terraszandvoor op 110cm -mv.Onderbepaalde omstandigheden zijn
deze gronden gevoeligvoor erosie (par. 2.4.7).
Tabel 11Profielschetsvan Ld6c/gl.
Horizont
code

lAhl
lAh2
lCul
ICu2

2Cu

Ld6d

diepte
(cm -mv,
0 -15
15-40
40-80
80-100
100-180

Org.
stof

Lutum

Leem

(X)

(X)

1,5
0,5

1Z
12
12
12

90
90
90
90

Kalkklasse

Omschrijving

Opmerkingen

1
1
I
3
1

siltige loss
siltige loss
siltige loss
siltige loss
grind

colluvium
colluvium
colluvium
colluvium
hellingpuin

)

Ooivaaggronden;siltige leem,dalfase;hydromorfe
kenmerken dieper dan80cm -mv.beginnend

Verbreiding: Inallevakken.
Landschappelijke liging:Alle droogdalen.
Profielopbouw:Dediktevanhet colluviale dekvarieertvan40
totmeer dan 180cm enhetcolluviale dekheeft 10-14%lutum
enca.90%leem.De lAh-horizontonderbos ende lAp-horizont
indecultuurgronden zijn 5-40 cmdik.Hetorganische-stofgehaltevarieert van 1-6%,waarbij hetorganische-stofgehalte vande
dikkere humeuzedekken tot40cm afneemtvanboven naarbeneden.De loss iskalkloos enkalkrijk of isopgebouwd uitafwisselend kalkloze enkalkrijke lagen.Nabij kalksteengroeven en
waar dekalksteendagzoomt indewandenvanhet droogdal,komen
veel kalkbrokjes envuurstenenvoor inhet colluvium (o.a.in
vakken 1,2en 4 ) . Waarhet terras dagzoomt,komen inhet colluvium kiezelstenenvoor (vak 13).Indeondergrond komtopdiverseplaatsen eenandere geologische formatie binnenboorbereik
voor.Deze 2C-horizontenbestaan uit loss insitu,hellingafzettingenofhellingpuin.De2R-horizontbestaat uit kalksteen.
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Debewortelbare diepte is 50 totmeer dan 180cm, afhankelijk
van de diktevanhet colluviale dek.
Geologische formatie:Formatie vanTwente,Formatie vanTwente
opFormatievan Sterksel ofopFormatievanGulpen.
Bijzonderheden:Waar inde ondergrond hellingpuin isaangetroffen,washetnietmogelijk exact degeologische formatie ende
dikte ervan tebepalen.
Tabel 12Profielschetsvan Ld6d/kl.
Horizont

Org.
stof

code

m

lAh
ICul
1CU2

ZR

4.2

diepte
tem -mv.
0-30
30- 70
70-110
110-180

Lu
tum

Leem

m

m

12
12
12

90
90
90

Kalkklasse

Omschrijving

Opmerkingen

1
1
3
3

siltige loss
siltige loss
siltige loss
kalksteen

colluvium
colluvium
colluvium
insitu

)
2

Beschrijvingvan deoude kleigronden

Tot de oude kleigronden hebbenwe alle aande oppervlaktevoorkomende kalkverweringsgronden gerekend.Zekomenvoor inalle
vakken.De kalkverweringsgrondengronden zijn ondiep verweerd
enhebbeneendun solifluctiedek. Binnen de kalkverweringsgrondenofdirect aansluitend komen kalkgroevenvoor.

KD

Kalkverweringsgronden; ondiepverweerde kalksteen

Verbreiding: Inallevakken.
Landschappelijke ligging:De kalksteen dagzoomt aldanniet
als gevolgvanmergelwinningopdevrij steile hellingen enop
de flankenvangrubben endiepuitgesleten hollewegen.
Profielopbouw:Debovengrond bestaat uiteen kalkrijke,humeuze
eerdlaagvan 10-20cmdikte.Hierin komen krijtbrokjes envuursteenbrokjesvoor.Het organische-stofgehaltebedraagt 2-10%.
Doormengingmetwat loss ishet lutumgehalte geschat opca.
25%enhet leemgehalteop45-70%.Daaronder komt de2R-horizont
voor,bestaande uit onverweerde kalksteen.Bestaat deze kalksteenuit deFormatievanMaastricht,dan ishetbovenste deel
rulengeelbruin vankleur (vakken 13en 14).Bijde Formatie
vanGulpen isdekalksteenvrijhard enblokkig,engeelwit
van kleur (vak 1t/m 4 ) . Debewortelbare diepte isminder dan
40cm.
Geologische formatie:FormatievanGulpen,Formatie van
Maastricht.
Bijzonderheden: Invak 13komteen sterkverweerde, kalkrijke
bovengrondvoorvan0-10 cmmet ca.8%organische stofenvan
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10-40cmmet ca.4%organische stof.Deze grondenworden rendzina'sofkrijteerdgrondengenoemd. Invak4 ishetbovenste
deelvan dekalksteenverweerd totkleefaardemet een lutumgehaltevan 30-40%.Plaatselijk komtopde kalksteen eensolifluctiedekvoorvan terrasmateriaal.Door erosie isdelAh-horizont
niet overalevenduidelijk,waardoor wemeestal temaken hebben
krijtvaaggronden.
Tabel 13ProfielschetsvanKD.
Horizont
code

Org.
stof

diepte
(cm -mv.

lAh

0-10

2Cu
ZR

10-30
30-180

4.3

Lutum

Leem

IX)

m

Z5

70

Kalkklaase

Omschrijving

3

zwarteverweringsklei
kalksteen
kalksteen

Opmerkingen

m
)

8

3
3

verweerd
onverweerd

Beschrijvingvandestenige gronden

Tot de stenige grondenbehoren alle terrasafzettingen insitu
aandeoppervlakte endegrinden die alscolluvium indevorm
vaneenpuinwaaier zijn afgezet.Ze komen inhet gehele gebied
voor opdeovergangvanhetplateaugedeelte enhetbeginvan
dehelling.Dit zijndedagzomende terrasafzettingen. Op een
aantalplaatsen opdehellingkomen stenige grondenvoor als
solifluctiedek ofals colluvium.
In"ObjectSavelsbos"komen stenige gronden insitu en inde
hellingfasevoor.

G

Terrasgronden; insitu

Verbreiding:Vakken 1,2,3,4, 13, 14en 15.
Landschappelijke ligging:Op deovergangvanhetplateau ende
helling.
Profielopbouw:Bijeendeelvan de terrasgronden komteendun
lössdekvoormet eendiktevanenkele decimeters.Op andere
plaatsen ligthet terrasmateriaal direct aandeoppervlakte.
De zwarte lAh-hortizont is7-25 cm dikenbevat 1-10%organische
stof.Op eenaantalplaatsen komtonder de lAh-horizont een
zeer donkerbruine lBh-horizontvoormet 1-2%organische stof.
Doorpodzolering iseenmicropodzol ontstaan.Dedonkergrijsbruine lCu-horizont inhetdunne lössdek heeft een lutumgehaltevan 10-12%eneen leemgehaltevan 70-90%. Inhet lössdek
komenveel stenenvoor.Het terrasmateriaal (2Cu-horizont)bestaatoverwegend uiteenmengselvangrote stenen enwat leem.
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Indit terrasmateriaal kunnen kleilagen opgesloten zitten (vak
3 ) . Over de samenstellingvan het terrasmateriaal geven enkele
voormalige groeven eniguitsluitsel.
Debewortelbare dieptebedraagtmeer dan 50cm.
Geologische formatie:Formatie vanSterksel.
Bijzonderheden: Invak 1hebben deze gronden een sterk zandig
karakter. Indeondergrondbevat ditmateriaal roest enreductievlekken.
Tabel 14Profielschets van l/G.
Horizont

Org.
stof

code

V/A

lAh
lBh
2Cu

diepte
(cm -mv.
0-10
10- 35
35-180

Luturn

Leem

m

m

1*
14

90
90

Kalkklasse

Omschrijving

Opmerkingen

1
1
1

siltige loss
siltige loss
grind

micropodzol
micropodzol
terrasafzetting

)
5
Z

Terrasgronden; solifluctie

Gh

Verbreiding:Vakken 1,2,3,12,13,14en15.
Landschappelijke ligging:Op deovergangvanhetplateau ende
helling.
Profielopbouw:Debovenste 30-80cmvanhetprofiel bestaat
uiteen solifluctiedek van lossmet grote stenen.Hierin komt
sporadisch eenmicropodzolvoor.De zeer donker grijsbruine
lAh-horizont is5-15 cm dik enbevat ca.12%lutum,ca.90%
leemen3-8%organische stof.Onderhet solifluctiedek (lCu-horizont)komt terrasmateriaal insituvoor (2Cu-horizont).De
bewortelbare dieptebedraagtmeer dan70cm.
Geologische formatie:FormatievanSterksel.
Bijzonderheden: Indevakken 1en 15komtonderhetsolifluctiedek kalksteenvoor. Indevakken 3en 13vormen deze gronden
eenpuinwaaier onder aandehelling enaanhetuiteinde van
eendroogdal.Op demeeste plaatsen isdeboordiepte beperkt
totenkeledecimeters.
Tabel 15Profielschets van 1/Gh.
Horizont
code

lAh
lCu
ZCu

diepte
(cm -m v . )
0-15
15-70
70-80

Org. Lutum Leem Kalk- Omschrijving Opmerstof (X)
( X ) klasse
kingen
(X)

5
1

1Z
10

90
80

1

grote stenen
grote stenen
grind

solifluctie
solifluctie
terrasafzetting
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4.4

Beschrijvingvande toevoegingen

Eenaantalbodemkundige eigenschappen isopdebodemkaartmet
een toevoeging aangegeven. Indezeparagraaf gevenwe eenkorte
toelichting.

Bovengrond
1/...

Lössdek 15-40cmdik

Verbreiding:Allevakken.
Toelichting:Bijde terrasgronden komtopveelplaatsen een
15-40cmdik lössdekvoor.De juiste diktevanhet lössdek is
nietexactvast te stellen,omdatmethet toenemenvande
diepte ook dehoeveelheid grote stenen toeneemt.Veelal komt
eenovergangszone voor,waarin terrasmateriaal sterk vermengd
ismet loss. Inhet dunne lössdek komtplaatselijk een
micropodzolprofielvoor.Het lutumgehaltevarieertvan 10-14%
enhet leemgehaltebedraagt 70-90%.

g/...

Grindhoudend

Verbreiding:Vakken 1,2,3,4,11,12en15.
Toelichting:Leemgrondenmet terrasafzettingen ondiep inde
ondergrondbevattenvrijveelkiezelstenen.De terrasafzettingenkomenalseenpuinwaaier aandevoetvande droogdalen voor
waar terrasmateriaal isverplaatst.

.../F

Voormalige groeve
Vergraven

Bijeenaantalgronden op debodemkaart issprake vaneenonnatuurlijkemaaiveldsligging. Doormenselijke invloed ishier
afgegraven,geëgaliseerd enverwerkt.We hebben deze plaatsen
met een "vergravingsteken" eneen "groeveteken" aangegeven.

Ondergrond
../gl Grind ofvuursteen beginnend tussen40en 120cmmv.
../g2 Grindofvuursteenbeginnend tussen 120en 180cmmv.
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Verbreiding:Allevakken.
Toelichting:Met toevoeging .../glof .../g2hebbenwede
plaatsen aangegevenwaarveel grind, stenen ofsteengruisvoorkomen,beginnend tussen40en 120cm -mv,en 120en 180cmmv.Hetwasnietmogelijk dieper teboren.Boven aandehelling
vindenwevrijwel zeker terrasafzettingen.Vaak komt inhet
bovenste deelvanhet terrasnogbrikvormingvoor.Opde hellingdirect onder dedagzomende terrasafzettingen vindenwe
terrasmateriaal,meestal indevormvan een solifluctiedek.
Waar indeondergrondmogelijk kalksteenvoorkomt,kanopde
overgangvan de lossende kalksteen een laaghellingafzettingenvoorkomen,bestaande uit gebrokenvuursteen, kiezelstenen
enverweerde kalksteen (kleefaarde). Indedroogdalen bestaat
de stenige ondergrondmeestal uithellingpuin.De juiste dikte
vanhetmateriaal isnietbekend.

.../kl Kalksteen (krijtofmergel)tusen40 en 120cm -mv.
beginnend
.../k2 Kalksteen (krijtofmergel)tussen 120en 180cm -mv.
beginnend
Verbreiding:Allevakken.
Toelichting:Deplaatsenwaar indeondergrond kalksteenvoorkomt,hebbenwe aangegevenmet toevoeging .../klof .../k2.De
kalksteen kanbestaanuitverweerd krijtuit de Formatie van
Gulpen,somsmeteendunne laagkleefaarde,ofuit de Formatie
vanMaastricht.Debegindiepte hebbenwe intwee klassenweergegeven.

Overige toevoegingen
.../Al Kalkrijke en/ofkalkhoudende lossbinnen 80cm -mv.
beginnend
,../A2 Kalkrijke en/of kalkhoudende loss tussen80en 180cm
-mv.beginnend
Verbreiding:Allevakken.
Toelichting:Kalkrijke loss insitukomtvoorwaar als gevolg
vanerosie een groot deelvan debovenliggende kalkloze loss
isverdwenen.Veelal komt de kalkrijke lossbinnen 80cm -mv.
voor, soms zelfs aandeoppervlakte.Bijeendeelvan de leemgrondenmetdaarin eenvolledigprofiel (radebrikgronden)komt
indeondergrond tussen 120en 180cm -mv. kalkrijke lossvoor.
Degrens tussenhet kalkrijke enhet ontkalkte deelvanhet
profiel iszeerscherp.
Indezoneonderdagzomende kalksteenafzettingen en indroogdalenwaar langsde flanken kalksteen dagzoomt, ishetcolluviale lössdek kalkrijk ofkalkhoudend enbevathet somskalkbrokjes.
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4.5

Overige onderscheidingen

Deoverige onderscheidingen omvatten debelangrijkste wegen,
grote groeven,graften, steilranden,erosiegeulen,holle wegen
eneenkwelplek.
Wehebben ze indrie categorieën ingedeeld:vlaksymbolen,lijnsymbolen enpuntsymbolen.Tot devlaksymbolenbehorengroeven.
Tot de lijnsymbolenbehoren degraften,steilranden,erosiegeulenenhollewegen.Tot depuntsymbolen behoren kwelplekken.

Vlaksymbolen
Grote groeven zijnontstaan als gevolgvanwinningvan grind
enkalksteen.Dekalksteengroeven zijnvoor eendeel opgevuld
methellingpuin,erosiemateriaal ofresidumateriaal vandemergelwinning. InhetMaastrichts Krijt isdekalksteen uitgezaagd
enzijn ondergrondse grotten ontstaan.Sommigewandenvande
groevenworden alsgeologischmonument instand gehouden.Hieraan isgoed tezienhoe deopbouw isvan dediverse kalksteenlagen, terraszanden,grinden enkleien.

Lijnsymbolen
Degraft ofgraaf iseenbodemtrapopeen flankvan een heuvel
die deze ineen aantal terrassenverdeelt.Het zijn lijnvormige
landschapselementen diemeestalmet dehoogtelijnenmeelopen.
InNederlandworden deze elementenpraktisch alle aangetroffen
opdehellingenvan deheuvels inhet loss- enmergelrijkeZuidLimburg.Zevervuldenbelangrijke functies indevroegere agrarischebedrijfsvoering.Graftenhielden door dejarenheen erosie tegenenwarenvangrootbelangvoor debodemgesteldheid.
Hetverschil tusseneen steilrand eneen graftbetreft niet
alleen degrootte vanhetverval.Vooral deverschillende ontstaanswijzen onderscheiden deze twee landschapselementen van
elkaar.De steilrand isniet gevormd doornatuurlijke ofaangeplantebegroeiing opeenhelling omo.a. erosie tegente
gaan,maar ismeestal natuurlijk ontstaanopeenondiepbreukvlakvanoude,compacte geologische lagenofdoor aantasting
van grondendoor eenbeek.Bijgroeven ofafgravingenvankalkrijke loss isdesteilrand doormenselijk handelen ontstaan.
Wehebbenhet lijnsymboolvan eenerosiegeul gebruikt,wanneer
eenprofielopbouw redelijkerwijze nietmeervoldoet aande criteriavaneengrond indalfase,maar dedalvormige laagte toch
nogduidelijk inhet landschap istezien.Wegeven hiermee
aandatdegronden opeenplateauofopdehelling plaatselijk
colluvium indebovengrond hebben.Tevens geefthet de richting
aan,waarindedalfases zichontwikkelen.Dedalvormige laagten
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komenvoor aanhetbeginvan degrond indalfase ofze staan
erhaaksop.
Hollewegen zijn landschapselementen die inhetverleden ontstaanzijndoor demens.Debekende hollewegenbestaan uit
tweebegroeide graftenmet daartussen eenweg.Hetwegdek ligt
somsmetersbenedenhet aangrenzende terrein. In tegenstelling
toteengraft die dwars opdehelling staat,looptdeholle
wegmet deheuvelhellingmee enheeft juist een waterafvoerende
taak.Vanuit dedorpen liepenwegen ofpaden over de helling
naardehoger gelegenplateaus.Meestalwerdenvoor dezewegen
ofpadenvannature lage gedeelten gebruikt.Bijveelholle
wegen komendegrondsoorten die onder de loss liggen zoals zand,
grind enkalksteen aandeopervlakte.Ook de losszelfvarieert
qua samenstelling enrijkdom vanboven naarbeneden,waardoor
opzeer korte afstand groteverschillen inbodemsamenstelling
ontstaan dieweer totuiting komen indebegroeiing.

Puntsymbool
Kwelplekken treffenwenogaleens aanwaarverschillende afzettingendagzomenopdegrensvan deene geologische afzetting
naar deandere.Dewateraanvoer isopdezeplaatsenvrijconstant.Eengrondwatertrap opdekwelplekken iszeermoeilijk
vast te stellen door de ingewikkelde waterhuishouding.Vaak is
hetprofielmoerigofvenig.De kwelplek invak 1bestaat niet
uiteenvoortdurend drassigeplaats.Vermoedelijk vindthet
ondergronds uittredende water eenwegnaar de diepere ondergrond.
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CONCLUSIES

Deconclusies uithetbodemgeografischonderzoek zijnweergegeven opdebodemkaart (bijlage).
Debodemgesteldheid van "Object Savelsbos"kenmerkt zichdoor
hetvoorkomenvan:
- leemgrondenmet de subgroepen daalbrikgronden,
radebrikgronden,bergbrikgronden en ooivaaggronden;
- oude kleigronden,bestaande uitkalkverweringsgronden;
- stenige gronden,bestaande uit terrasgronden.
De grootste oppervlakte wordt ingenomen door de leemgronden.
Er iseenduidelijk verband tussende landschappelijke,geomorfologische engeografische liggingvandeverschillende gronden.
Opdeplateaus komen dunne lössdekkenvoor op terrasafzettingen,
opdeovergangvan deplateaus endehellingen dagzomendeterrasafzettingen.Op de steile hellingen dagzoomtkalksteenmet
inhetnoordelijke deeloverwegend Maastrichts Krijt en inhet
zuidelijke deeloverwegend Gulpens Krijt.Opdehellingen komen
ook lössafzettingenvoor insitu,als solifluctiedek enals
colluvium.De droogdalen zijn opgevuldmet colluviale loss. In
de flankenvan dediep ingesneden grubben enhollewegendagzoomt dekalksteen.
Binnen de leemgronden komen indeontkalkte lossbrikgronden
voormet openkeleplaatsen nogvolledige profielen (radebrikgronden).Opveelplaatsen isdoor erosie eendeelvandebovengrondverdwenen en ligtdebriklaag aandeoppervlakte (bergbrikgronden).Inhetnoordelijke deel isook debriklaag vrijwelverdwenen enkomtde loss insitu aan deoppervlaktevoor.
Plaatselijk isde losskalkrijk ofkomtbinnenboorbereik kalkrijke lossvoor.Inde colluviale lossen inde solifluctiedekkenheeftnoggeenbrikvormingplaatsgehad. De terrasafzettingen dieaandeoppervlakte dagzomen,bestaan uitgrind,zand,
leem- enkleilagen. Indebovengrond komthierin plaatselijk
eenmicropodzolprofielvoor.Doorverweringvan de kalksteen
komtopenkeleplaatsen eendunne laagkleefaardevoor.Een
deelvan dekalksteengronden heeft eenhumeuze,minerale eerdlaag (rendzina). Als gevolgvanmergel-engrindwinning komen
nogalwatmergel-engrindgroevenvoor.
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AANHANGSELS
Biz.

Vergelijkingvandecoderingvan de
bodemeenhedenopdebodemkaartvan
"ObjectSavelsbos",schaal 1 :5000 (bijl.),
met dievan deBodemkaartvanNederland,
schaal 1 :50000
Woordenlijst
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AANHANGSEL1

Vergelijkingvan decoderingvan debodemeenhedenopdebodemkaartvan "Object Savelsbos",schaal 1 :5000 (bijl.)» m e t die
van deBodemkaartvanNederland, schaal 1 :50000
Bodemeenheden

Code op de
Bodemkaart van
Nederland

Code opde
bodemkaartvan
"ObjectSavelsbos".

Leemgronden

BLh6
BLd6
BLbé

BLh6
BLd6
BLb6
BLbéh
Lhéd
Ld5
Ld6
Ldéh
Ldéc
Ldéd

Lhéd
Ld5
Ld6

Ld6d
Oude kleigronden
Stenigegronden

KD
Gl

KD
6
Gh
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AANHANGSEL2

Woordenlijst

Rapport enkaartenbevatten termendiewellicht enige toelichtingbehoeven. Indeze lijst,die eenalfabetische volgorde
heeft,vindtudegebruikte termenverklaard of gedefinieerd.
Omdatdemeesteverklaringen ofdefinitiesberusten opDeBakker enSchelling (1966), zijn tussen []denummersvan debladzijdenvermeldwaarop ingenoemdepublikatie veelal dieper op
debetekenisvan een termwordt ingegaan.
A-horizont:bovengrondvanmineraal ofmoerigmateriaal,aan
het oppervlak ontstaan, relatief donker gekleurd;de organische
stof isgeheelofgedeeltelijk biologisch omgezet [62].
bewortelbare diepte:bodemkundigemaatvoor dedieptewaarop
deplantewortels kunnen doordringen indegrond. Limiterend
zijn:depH,aëratie ende indringingsweerstand (VanSoesbergenet al. 1986).
B-horizont:
1 inspoelingshorizont;eenhorizontwaaraan door inspoeling
uit eenhoger liggende horizont stoffen (humus,humus+sesquioxyden,lutumof lutum+ sesquioxyden)zijn toegevoegd [62,
72-77];
2 (bijna)vollediggehomogeniseerde horizontmet zodanige
veranderingen dat:-nieuwvormingvan kleimineralenis
opgetreden en/of -sesquioxiden zijnvrijgekomen,of -een
blokkige ofsamengesteldprismatische structuur is
ontstaan.
BC-horizont:geleidelijke overgangvan eenB-naar een
C-horizont; typerendvoorvele hydropodzolgronden[63].
bodemprofiel (kortwegprofiel): verticale doorsnede van debodem,die deopeenvolgingvan dehorizonten laat zien;inde
praktijk van hetStaringCentrum meestal tot 120,150enin
boswachterijen tot 180cmbeneden maaiveld.
bodemprofielmonster:monster van eenbodemprofiel dat inhet
veldmet een grondboor uit debodemwordt genomen en terplekkeveldbodemkundigonderzocht.
bodemvorming:veranderingvanmoedermateriaal onder invloed
vanuitwendige factoren,waarbij horizonten ontstaan.
bovengrond:bovenste horizont vanhetbodemprofiel,die
meestal een relatiefhooggehalte aanorganische stofbevat.
Komtbodemkundiginhet algemeen overeenmet deA-horizont,
landbouwkundigmetdebouwvoor.
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briklaag: textuur-Bdie:
- tenminste 15cm dikis;
- inhet zwaarste gedeelte (deBt)tenminste 10% lutumbevat;
- inspoelingshuidjesvan lutum (enijzer)op sommige wanden
van de structuurelementen envandeporiënheeft[76].
C-horizont:minerale ofmoerigehorizont dieweinig ofniet is
veranderd doorbodemvorming, waarbij een0-,A-,E-ofB-horizontwordt gevormd.Doorgaans zijn debovenliggende horizonten
uit soortgelijkmateriaal ontstaan[63].
...c-horizont:horizont die extreem ijzerrijk ismetmeer dan
40volumeprocenten roestvlekken, roestconcreties ofijzerverkittingen.
eerdgronden:minerale grondenmet eenminerale eerdlaag.xxx?
Als deA-horizont dunner isdan 50cm,magergeen duidelijke
podzol-B-horizontvoorkomen.Als deA-horizont dunner isdan
80cm,magergeenbriklaagvoorkomen.
E-horizont:uitspoelingshorizont;minerale horizont die lichtervan kleur enmeestal ook lager inlutum- ofhumusgehalte
isdandeboven- en/ofonderliggende horizont.Verarmd door
verticale (soms laterale)uitspoeling[62].
fluctuatie:zie grondwaterstandsfluctuatie.
...g-horizont:horizontmet roestvlekken (g=gley)[64].
gleyverschijnselen: zie:hydromorfeverschijnselen.
grind,grindfractie:minerale delengroter dan 2000urn[54].
grondwater:water datzichbeneden degrondwaterspiegel bevindt
enalleholten enporiën indegrondvult.
grondwaterstandsfluctuatie:het stijgen endalenvan de grondwaterstand. Soms inkwantitatieve zingebruikt:hetverschil
tussenGLG enGHG.
grondwatertrap (Gt):klasse gedefinieerd door een zekerGHGen/ofGLG-traject.
...h-horizont:horizont met een ophopingvan organische stof
bij:
-O-horizontenmet een compacte laagomgezette organische
stofdievanhetbodemoppervlak losgetrokken kanworden;
-A-horzonten dieniet-bewerkt zijn;
- B-horizonten die ingespoelde humusbevatten.
horizont:laag indegrondmet kenmerken eneigenschappen die
verschillenvandeerboven en/of eronder liggende lagen;in
het algemeen ligt eenhorizontmin ofmeer evenwijdig aanhet
maaiveld.
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humus, -gehalte,-klasse:kortheidshalve krijgthetwoord humus
vaak devoorkeur, terwijlorganische stof (eenruimerbegrip)
wordtbedoeld.Zie ook:organische stofenorganische-stofklasse[59].
hydromorfe kenmerken: (1)Voor depodzolgronden: (a)een
moerigebovengrond of: (b)eenmoerige tussenlaag en/of: (c)
geen ijzerhuidjesopdezandkorrels onmiddellijk onder deBh,
Bhe,BhsofBws. (2)Voor debrikgronden: ineengrijze Een
indeBh,Bhe,BhsofBwskomen roestvlekken enmangaanconcretiesvoor. (3)Voor deeerdgronden endevaaggronden: (a)een
C-horizont binnen 80cmdieptebeginnend en/of: (b)eennietgerijpte ondergrond en/of: (c)eenmoerigebovengrond en/of:
(d)eenmoerige laagbinnen 80cmdieptebeginnend; (e)bij
zandgrondenmet eenA dunner dan 50cm:geen ijzerhuidjes op
dezandkorrels onder deA-horizont; (f)bijkleigrondenmet
eenAdunner dan 50cm:roest-ofreductievlekken beginnend
binnen 50cmdiepte[79].
hydromorfe verschijnselen:doorperiodieke verzadigingvande
grondmetwaterveroorzaakte verschijnselen. Inhetprofiel
waarneembaar indevorm vanblekings-en gleyverschijnselen,
roest- en "reductie"-vlekkeneneen totaal "gereduceerde"zone.
In ijzerhoudende grondenmeestal gleyof gleyverschijnselen
genoemd [37-42].
kalkarm, -loos, -rijk:bijhetveldbodemkundigonderzoek wordt
het koolzure-kalkgehalte van grond geschat aandematevanopbruisenmetverdund zoutzuur (10%HCl). Er zijn driekalkklassen.1 kalkloosmateriaal:geenopbruising; overeenkomend met
minder danca.0,5%CaC03,analytischbepaald,d.w.z.de
geanalyseerde hoeveelheid C02,omgerekend inprocenten CaC03
(opde grond).
2 kalkarm materiaal:hoorbare opbruising; overeenkomend met
ca.0,5-1 tot 2%CaC03.
3 kalkrijkmateriaal:zichtbare opbruising;overeenkomend met
meer dan ca.1-2%CaC03.
klei:mineraalmateriaal dat tenminste 8%lutumbevat.Zie
ook:textuurklasse.
leem:1mineraalmateriaal dat tenminste 50%leemfractiebevat;2kortweg gebruikt voor leemfractie.
leemfractie:minerale delen kleiner dan 50urn.Wordt indepraktijkvrijweluitsluitend gebezigdbij lutumarmmateriaal [53
en57].Zieook:textuurklasse.
lutum:kortweggebruiktvoor lutumfractie.
lutumfractie:minerale delenkleiner dan 2urn[52].Zieook:
textuurklasse.
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mineraal:zie:mineraalmateriaal;zie:organische-stofklasse.
mineraalmateriaal:grondmet eenorganische-stofgehalte van
minder dan 15%(bij0%lutum)tot30%(bij70%lutum).Zie:
organische-stofklasse [58-62].
minerale delen:hetbij 105oCgedroogde,over de2mm zeef
gezeefde deelvan eenmonster naaftrekvan deorganische stof
endekoolzure kalk.Deze term iseigenlijk minder juist,want
dekoolzure kalk,hoewelvaak vanorganische oorsprong,behoort
tothetminerale deelvanhetmonster[52].
minerale eerdlaag: (1)A-horizont van tenminste 15cmdikte,
dieuitmineraalmateriaalbestaat dat (a)humusrijk isof (b)
matighumusarm ofhumeus,maar dan tevens aanbepaaldekleureisenvoldoet. (2)dikkeA-horizont vanmineraalmateriaal.Voor
"humusrijk", "matighumusarm" en "humeus"zie:organische-stofklasse[66].
O-horizont:eenmoerigehorizont diebestaat uit inae"roob
milieuopgehoopte planteresten endie ligtboven eenA- ofeen
E-horizont(strooisellaag).
ondergrond:horizont(en)onder debovengrond.
organische stof:alhet levende endodemateriaal inde grond
datvan organische herkomst is.Hoofdzakelijk vanplantaardige
oorsprong envarie"rend van levendmateriaal (wortels)tot
planteresten inallerlei stadiavan afbraak enomzetting.Het
min ofmeervolledig omgezette produkt ishumus.
organische-stofklasse:berust opeen indelingnaar demassafracties organische stofen lutum,beide uitgedrukt inprocentenvan debij 105oCgedroogde enover de 2mm zeef gezeefde
grond.Devolgende tabellen gevenweer hoe grondennaar het
organische-stofgehalte worden ingedeeld.
Indelingvan lutumarme gronden naarhet organische-stofgehalte
Organische stof Naam

Samenvattendenaam

m
0

0,75

0,751,5 -

1,5
Z,5

uiterst humusarm zand humusarm mineraal
zeer humusarm zand
matig humusarm zand

2,5 -

5
8

matig humeus zand
zeerhumeus zand

5

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

humeus

humusrijk zand
venig zand
zandig veen
veen

moerig
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Indelingvan lutumrijkegrondennaarhet organische-stofgehalte
Organische stof
('/.
)

Naam

Samenvattende
naam

0- 2,5à 5 humusarme klei
2,5 à 5 - 5
5 à 10- 8

à 10 matig humeuze klei humeus
à 16 zeer humeuze klei

8

à30 humusrijke klei

à 16-15

15 à3 0 -22,5à4 5 venige klei
22,5 à 4 5 - 35 à 70 kleiig veen
35 à 70-100
veen

mineraal

moerig

Bij deze indeling zijn d eklassegrenzen afhankelijk vanhet
lutumgehalte metdien verstande, dathoehoger het lutumgehalte i s ,hoehoger ookhetvereiste organische-stofgehalte
moet zijn omeengrond ineenbepaalde organische-stofklasse
te handhaven.

...p-horizont:door demensbewerkte A-horizonten, zoalsde
bouwvoren ofAp (p=ploegen)enbegravenbouwvoren.Diepbewerkte gronden leverenmeestal eenmengingvan verschillende
horizonten op,aangeduidbijv. alsA/B/Cp[63].
"reductie"-vlekken: doorde aanwezigheidvan tweewaardig ijzer
neutraal grijs gekleurde,in "gereduceerde" toestandverkerendevlekken.
R-horizont:vastgesteente.
...r-horizont:geheel gereduceerde horizont.
Rijpingsklassen als afhankelijken van de consistentie
Naam
geheel ongerijpt
bijna ongerijpt
half gerijpt
bijna gerijpt
gerijpt

Consistentie
zeer slap) loopt tussen devingers door
slap) loopt bijknijpen zeer gemakkelijk
tussen devingers door
matig slap» loopt bijknijpen noggoed
tussen devingers door
matig stevig» ismetstevig knijpennog
juist tussen devingers door te krijgen
stevig» niet tussen devingers door te
krijgen

roestvlekken:door deaanwezigheid vanbepaalde ijzerverbindingenbruin tot roodgekleurdevlekken.
textuur:korrelgroottesamenstelling van degrondsoorten;zie
ook: textuurklasse [52-59].
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textuur-Bs B-horizont inminerale gronden,waarin lutum of lutummet sesquioxyden isingespoeld[76].
textuurklasse:berust opeen indelingvan grondsoorten naar
hunkorrelgroottesamenstelling inmassaprocenten vande
minerale delen.Niet-eolische eneolische afzettingen (zowel
zand als zwaardermateriaal)wordennaarhet lutum- of
leemgehalte ingedeeld,endezandfractie naar deM50als inde
volgende tabellen.
Indelingeolische afzettingen*naarhet leemgehalte
Leem i'/.^
0-10

Naam

Samenvattende naam

leemarm zand

zand»»

10 -17,5 zwak lemig zand
lemig zand
17,5-32,5 sterk lemig zand
3Z,5-50 zeer sterk lemig zand
50 -85 zandige leem
85 -100 siltige leem

leem

» Zowel zandalszwaarder materiaal
»»Tevens minderdan 8'/.lutum

...t-horizont:zwakke textuur-B-horizont ofbriklaag (tvan
hetDuitse:Ton),waarin lutum ingespoeld is [64].
...u-horizont:toevoeging aandecodevoor een hoofdhorizont
zonder andere lettertoevoeging (uvan unspecified).
vaaggronden.-minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-horizont,zonderbriklaag enzonderminerale eerdlaag.
waterstand: zie:grondwaterstand.
zonder roest: (a)geen roest of (b)roestdieper dan 35cmbenedenmaaiveldbeginnend, of (c)roestondieper dan 35cmbenedenmaaiveldbeginnend,maar overmeer dan 30cm onderbroken.

