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W a g e n i n g e n , februari 1983
Nietsuitdezeuitgavemagwordenverveelvoudigd en/of openbaar gemaaktdoormiddelvan
druk,fotokopie,microfilmenopwelkeandere wijzeookzondervoorafgaande schriftelijke
toestemmingvandeStichtingvoor Bodemkartering

27APR.1

WOORDVOORAF

Inopdrachtvandehoofdingenieur-directeur vandeRijkswaterstaatindedirectieWaterhuishouding enWaterbewegingte
's-GravenhageheeftdeStichtingvoorBodemkarteringvan
augustustotnovember 1982eenbodemfysisch onderzoekuitgevoerdinhetproefgebiedHupselseBeek.
Aanhetprojectwerktenmee:
- dr.ir.J.Bouma,wetenschappelijkebegeleiding;
-E.vanDodewaard,bodemkartering;
- ir.A.F.vanHolst,rapportage;
- ing.J.W.M.Jeurissen,bodemfysischwerk;
- G.H.Stoffelsen,bodemkartering enrapportage;
- ir.J.H.M.Wö'sten,bodemfysischwerkenrapportage.
Deorganisatorische leidingvanhetonderzoekhadhethoofd
vandeafdeling Opdrachten,ing.H.J.M.Zegers.
Deheerir.W.E.vanVuurenvanRijkswaterstaatvolgdehet
onderzoekmetgrotebelangstelling.Hiervoorzijnwijhemerg
erkentelijk.

DedirecteurvandeStichting
voorBodemkartering
ir. R.P.H.P.vanderSchans.

* Per1maart 1933opgevolgd door ir.B.J.A. van der Pouw

SAMENVATTING
HetHupselseBeekgebied iseenproefgebiedvanRijkswaterstaat.
Indeloopderjarenisdoorhydrologen encultuurtechniciveel
informatieoverhetgebiedverzameld.Bodemkundigekennisvan
hétgebiedwasalleeninzeerglobalevormaanwezig.Meerspecifiekebodemkundige informatie isechternodig zodrametbehulp
vansimulatiemodellen dewaterhuishouding wordtgesimuleerd.
Dergelijkemodellenhebbenbodemfysischebasisgegevens,zoals
devochtkarakteristiek endeverzadigde enonverzadigdedoorlatendheid.nodigalsinvoergegevens.DeafdelingToegepasteBodemfysicavandeStichtingvoorBodemkarteringmaaktgebruikvan
bestaandemethodenenheeftooknieuwemethodenontwikkeldom
dezebasisgegevens tekunnenmeten.InhetkadervanhetonderzoekinhetHupselseBeekgebiedzijndezemethodentoegepast.
Deverzadigdedoorlatendheidwordtgemetenaangrote,ongestoordemonsters.Metbehulpvandezelfdemonsterswordtmetgebruikmakingvankorstendeonverzadigdedoorlatendheid gemeteninhet
nattetraject,terwijldesorptivity-ofheteluchtmethodevoor
hetdrogeretrajectwordttoegepast.Metbehulpvantensiometers
eneengravimetrischevochtbepaling isvandegenoemde,grote
monstersookdevochtkarakteristiek gemeten.
Naastdezemeetmethoden zijnookberekeningsmethoden toegepast.
Voordeverzadigde enonverzadigdedoorlatendheid isdemethode
vanBloemengevolgd,envoordevochtkarakteristiek demethode
vanPoelman.Deuitkomstenvandemeet-enberekeningsmethoden
worden inditverslagmetelkaarvergeleken.Erbestaanduidelijkeverschillendienognadermoetenwordengeëvalueerd,mogelijkopgrondvansimulatieberekeningen.
Naasthetbepalenvandemethodiekwaarmeebodemfysischebasisgegevenswordenverzameld,ishetergbelangrijk tewetenop
welkeplaatsdebepalingvandezebasisgegevensmoetworden
verrichtenhoeveelherhalingennodigzijn.Zoresulteerthet
bepalenvanbodemfysischebasisgegevensperknooppuntvaneen
simulatienetineenonaanvaardbaar aantalmetingen enderhalve
inhogekosten.Ookdegeostatistische aanpak,waarbijdein
hetgebiedoptredendebodemkundigevariatie ineenaantalwillekeuriggekozenraaienwordtvastgelegd,ismindergeschikt
geblekenomdebodemfysische basisgegevens teverkrijgenvoor
specifiekepunten inhetgebied.Deineenvoorafgaande geostatistische studiegelegderaaienblekendevoorkomendebodemverschillen onvoldoendeweertegeven.Zozijnerbinnendit
heterogenegebiedgrondenmetenzonderkeileem aangetroffen
enkomenookgrondenmetveelgrindvoor,dievergelekenmet
fijnzandige (dek)zandgrondensterkafwijkende eigenschappen
bezitten.
Omdevoorkomendebodemkundigeverschillen zogoedmogelijk
tekunnenonderkennen,isinhetproefgebied eenbodemkartering,schaal 1:5 000,uitgevoerd.Daarbijzijnca.1100boringenverricht.Deprofielbeschrijvingenverschaffen informatie
overaardendiktevandebewortelbare laag,overdeprofiel-

ontwikkeling alsookoveraardenopbouwvandeondergrond.Tenslotteisookhetgrondwaterstandsverloop (Gt)vermeld.Dekarteringsresultaten zijnweergegeven opeenbodemkaart,eenkeileem-enoudekleikaart,eengrind-en/ofgrofzandkaarteneen
boorpuntenkaart.
Debijdekarteringonderscheidenhorizonten,behoudensdiemet
grindofmoerigmateriaal,zijnineenveelvoudbodemfysisch
gekarakteriseerd.Daarbijisgeblekendatsommigebodemkundige
onderscheidingennietovereenkomenmeteenduidelijkverschil
infysischgedrag.Zoblijktdedoorlatendheid vandeB2-horizontvandeveldpodzolgrondennietsignificant aftewijkenvan
dievandeonderliggende Cll-enC12-horizonten.VoordezehorizontenkandaarommetéénK-hrelatiewordenvolstaan.
Tenslotte isuitdekarteringsresultaten endebodemfysischekarakteriseringvandeonderscheidenhorizonteneenkaartmetbodemfysische eenhedenvoorsimulatie samengesteld.Dezekaart
geeftinformatieomtrentdeaanwezigheid,deverbreiding ende
opeenvolgingvandekarakteristiekehorizontenmetdedaarbij
behorende fysischeeigenschappen.Metgebruikmakingvandeze
kaartkunnenvooriederkaartvlakdebenodigdebasisgegevens
wordenverkregen tenbehoevevandesimulatie.
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ALGEMENEINLEIDING

Simulatiemodellenvoordewaterhuishouding indebodem,hebben
bodemfysischebasisgegevensnodig,zoalsdevochtkarakteristiek
(vroegerpF-curvegenoemd)endedoorlatendheid (K)vanzowel
deverzadigde alsdeonverzadigdebodem.Bijsimulatievande
waterhuishouding voorgebieden,komtookdevraagaandeorde
wââreninwelkehoeveelhedenbasisgegevensmoetenwordenverzameld. Inditrapportkomenbeideaspectenaandeorde,zoals
onderzocht inhetproefgebiedHupselseBeek.

1.1

Bodemfysischebasisgegevens

Rijtemaheeftalin1969eenstandaardreeks van h-Q enK-h
relatiesopgesteld voorverschillendebodemtexturen.Deze
reeks isuitgebreid toegepast invelegebieden.Deverkregen
resultaten zijnnietsteedsgunstiggeweest,omdatdegenoemde
reeksgebaseerdwasopeen literatuuronderzoek endegemeten
waarden afkomstigwarenuitverschillende laboratoria,veelal
buitenNederland.Daarnaastwarenmetingenvaakook aangestoordemonstersverricht.Eénenanderneemtechternietwegdat
Rijtemamethetopstellenvanzijnreekseenzeerstimulerend.
effectheeftgehadophetonderzoekenopdetoepassingvan
simulatiebijdeoplossingvanpraktischeproblemenophetgebiedvandewaterhuishouding.
Bijdeverdere,globaleanalysevandeontwikkelingenna1969,
diehiergegevenwordtterinleidingvanhethiertepresenterenonderzoek,zaleerstaandachtwordengeschonken aandedoorlatendheid endaarnaaandevochtkarakteristiek.Tweebenaderingenzijngevolgdbijhetbeterkarakteriserenvandedoorlatendheid; (1)doormeting en (2)doorberekeningopbasisvantextuurgegevens.Delaatstebenadering dievooraldoorBloemen
(1980)isgeconcretiseerd,isinprincipe zeeraantrekkelijk.
Immers,textuurgegevensvanbinneneengebiedvoorkomendebodems,zijnmeestalbeschikbaar,ofgemakkelijk teverkrijgen.
Devraag inhoeverredealdusberekendeK-curven"correct"
zijn,isnognietuitgebreidonderzocht.
MetingvanKwerdhierboven alseerstemogelijkheid aangeduid.
Eenaantalnieuwemeetmethoden isontwikkeld,terwijlvooral
ookaandachtisbesteed aandedoorlatendheid vankleigronden,
waarinquagrootteveranderende scheurenvoorkomen alsgevolg
van zwel-enkrimpverschijnselen.Vooreensamenvattingvan
dezemethodenwordtverwezennaarVerlinden enBouma (1983)en
Bouma (1983).Hiervolstaatdeopmerking daternusnellemethodenbeschikbaar zijnomdedoorlatendheid vanallegronden
temeten.Nietteminblijvendezemetingenrelatiefkostbaaren
vragenzenogalwattijd.Devraagwâârgemetenmoetwordenen
inhoeveelherhalingen,isdaaromuitermatebelangrijk.

11

Alvorensopditaspectnaderintegaan,kunnenooktenaanzien
vanhetmetenvandevochtkarakteristiek enkeletendenzenwordengeschetst.DeklassiekemethodevanStakman (1969)waarbij
ongestoordemonstersvan100cm^opeenzandbakwordenafgezogen,isopruimeschaaltoegepast.DehierbijverkregendesorptiecurvenzijndoorPoelman (1982)naderverwerktviaregressieformules.Daarinwordthetvochtgehaltebijeenbepaaldedrukhoogte (pF)weergegevenalsfunktievanenkelebodemeigenschappenzoalsdichtheid,textuurenorganische-stofgehalte.Hierbij
geldthetzelfdevoordeeldateerderwerdgenoemdbijdebesprekingvandemethodeBloemen:devochtkarakteristiek kanvrijgemakkelijkvoorspeldwordenvooreengroteseriebodems.Wel
geldtditvoordeelhierinminderematedanbijdemethode-Bloemenomdatdedichtheidhiereenergbelangrijkbasisgegeven
vormtdatapartgemetenmoetworden.Ditkosttijd.
Gebleken isnudatdesorptiecurven,dieopdeklassiekemanier
zijnbepaald,nietsteedsdevoorveldconditiesrelevanterelatietussendedrukhoogte enhetvochtgehalteweergeven.DaSilva
(1977)rapporteerdeeenduidelijkverschiltusseninsitubepaaldecurvenendesorptiecurven.Deinsitucurvenberustten
opgelijktijdigemetingenvandrukhoogtenenvochtgehalten.
Laatstgenoemde gegevenswerdenverkregenmetniet-destructieve
methoden zoalsdeneutronen-ofgammasondemeting.Ditverschil
(zieookBelmans etal.1982)berustophysteresisverschijnselen.Dewerkelijkebodem iswaarschijnlijknooitvolledigverzadigdbovendegrondwaterspiegel.Bovendien isergeensprake
vaneengeleidelijkeafnamevandedrukhoogte,maarwisselen
periodesvannatterendrogerworden,elkaarvoortdurendaf.
RecentegegevensuithetGrenslandprojectvandeStiboka,geven
aandatgenoemdeverschillenvooraloptreden inmonstersvan
bovengronden.
Inhetkadervanditonderzoek,iseenmeetmethodetoegepast
waarbijineengrootmonsterdedrukhoogteperiodiekgemeten
wordt,terwijlgelijktijdig eenvochtmonsterwordtgenomen.Door
uittegaanvaneennatmonster,datdoorverdamping steedsdrogerwordt,kaneengroottrajectvandevochtkarakteristiekwordenbepaald. Inprincipewerd eensoortgelijkemethodetoegepast
doorBoelsetal. (1978).Dezeauteursbepaaldenhetvochtgehalteniet,maarrekendenhetuitopbasisvanhetmassaverliesvan
eenkolomgrond.
Opgrondvandebovenstaande analyse zijnindehiertepresenterenstudie,dediversemethodenvoorhetmetenvandedoorlatendheid endevochtkarakteristiek,metelkaarvergeleken.

1.2

Keuzemeetpunten

Bijdetoepassingvaneensimulatiemodel ineengebied,moeten
perknooppuntbodemfysischegegevensworden ingevoerd.Ditknooppuntwordtrepresentatiefgeachtvooreenzekerdeelgebieddat
meestaldevormvaneenvierkantheeft.Bodemfysischebepalingen
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voor iederknooppuntresultereninexorbitanthogekosten (zie
Boumaetal.1980).Dezelfde auteurstonenaandatgebruikvan
debodemkaarthetmogelijkmaaktdezekostensterktebeperken: gegevenswordenperbodemeenheidbepaald enopdiebasis
geëxtrapoleerd.
Recentelijkzijnbodemkaartenkritisch geanalyseerd,ondermeer
metbehulpvangeostatistische theorieën.Burroughetal.(1982)
hebbenindezezinstudiegemaaktvanhetHupselseBeekgebied.
Zijconcluderenondermeerdatbodemkundigeonderscheidingen
soms,gezienderuimtelijkevariabiliteit,moeilijkopkaarten
kunnenwordenweergegevenopbasisvaneenbeperktaantalboringen. Hetvoorkomenvankeileemkomtindetraditionele legenda
vandebodemkaart alleentotuitingvoorzovervoorkomendbinnen 120cm-mv.Overigensmoetwordenopgemerktdatdelegenda
vankaarten,dietenbehoevevansimulatieberekeningen doorde
Stibokawordenvervaardigd, isaangepast endatdezewelb.v.
degelaagdheidvandeondergrondweergeeft.Hoedanook,hetonderdeelvanBurroughetal.draagtveelinteressantegegevens
aanoverderuimtelijkevariabiliteitvanbodemkundigeeigenschappen.Degegevensuitdezestudiezijndooronsdanookop
verschillendemanierengebruikt.
Devraagwelkefysischegegevensvooriederknooppuntmoeten
wordeningevoerd,kanechternietmetbehulpvangeostatistiek
wordenbeantwoord.Hettrekkenvaneenaantalraaienoverhet•
gebiedlevertwelgegevensoverderuimtelijkevariabiliteit
vandeopdezeraaienaangetroffenbodems,maardoetgeenuitspraakoverwat,waarvoorkomt.Ditprobleemwordtookduidelijkgeïllustreerd doorhetwerkvanVachaud (1982)enNielsen
(1982).Ookzijbeschouwden infeiteeenveldofeengebiedals
"eenheidvanstudie'-'.Geostatistische studiesresulteerdenhier
ineenschattingvandevariabiliteit envanhetaantalmonsters
datstatistischgeziennodigwas,ombetrouwbareschattingenvan
representatievewaardenteverkrijgen.Ditaantalmonstersbleek
zohoogtezijndatdekostennietmeeracceptabelwaren.
Indezestudiestellenwijeenalternatieveprocedurevoordie
welpraktischhaalbaar is.Dezeprocedure isgebaseerd opeen
terreindekkendebodemkarteringmeteenwaarnemingsdichtheidvan
ca. 2boringenperha.Verderworden,opgrondvaneengeomorfologische enbodemkundige analyse,devoorkomendebodemsverdeeld
ineenaantalhorizonten,diealspopulatiefysischgekarakteriseerdworden.Infeitewordtdus,opgrondvanbestaandebodemkundigekennis,een"samplestratification"uitgevoerd.Bodemkundigverschillendehorizontenwordenafzonderlijkbehandeld:
indezeopzetwordthetHupselseBeekgebiednietalsééneenheid
opgevat,maaralseengebied datbestaatuiteenaantalhorizonten
dieperkaartvlakopverschillende enkarakteristiekewijzemet
elkaarzijngecombineerd. Inhetrapportzal,opgrondvandemetingen,dezebenaderingnaderwordengeïllustreerd,waarbijvoor
dediversehorizontenbodemfysischegegevenswordengepresenteerd.
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Tabel 1 Stratigrafisch overzicht van de beschreven afzettingen
Chronostratigrafie

Lithostratigrafie

/ ' '/ '
/Formatie,' ,

' rformatie-' /
' / ,van /

' Formatie'

/

'Kootwijk / 'Grien'dtsveen

.Weichselien.
Eemien
.Saalien-

Sing'raven

Formatie.van Twente'1) /
' •Vov'Formatie van;.
Formatie van Asten'
\ . \ Kr'eftenhèye.<
Formatie van Drente

jiiiiiiijiiiiïi[iiiiiiiiiiiii
Holsteinien
o'Jo0ÔVo°AoîFormatie van UrkVv^.VÔ*Jo^
:•:•;•;vfj5tjjrLép:-:-X':-:-:-:-:
Cromerien -complex

/'//'\

koude tijd

glaciale afzettingen

afzettingen van lokale herkomst

fluviatiele afzettingen: Nen NO
aanvoer

^X-Vo ol fluviatiele afzettingen vande Rijn

1) zie tabel 6

Tabel 2 Afzettmgen van de Formatie van Twente
Chronostratigrafie

Afzettingen

Late Oryas Stadiaal

jong dekzand II

A l l e r e d Interstadiaal

veen of laag van Usselo

Vroege Dryas Stadiaal

jong dekzand I

Bailing Interstadiaal

veen of leemlaagje

TC
Ctl

_l

z
o u d dekzand II

LU

IJ

u_
'S;

X
u
UJ

laag van Beuningen

c

—

Pleniglaciaal

o u d dekzand I
veenlagen
smeltwaterzanden

0)

o

>

dekzanden met veenlagen

2

GLOBALEBESCHRIJVINGVANDEGEOLOGIEVANHETPROEFGEBIED
HUPSELSEBEEK

Degeologievanhetonderzoeksgebied endenabijeomgevingwordt
besprokenvoor zoverditvanbelang isvooreengoedbegripvan
debodemgesteldheid.Daarbijvaltdenadruk opdeafzettingen
dieaanofnabijdeoppervlakte liggen,maarookopdievande
ondergrond,wanneerdezevaninvloed zijngeweestopdelagen
aanhetoppervlak (tabel1).
Hetonderzoeksgebied bevindtzichophetzgn.Oostnederlands
plateau.VerderwestwaartsgaatditplateauoverinhetNoordzeebekken,eendalingsbekkenwaarvanhetscharnierongeveerter
hoogtevandelijnGroenlo-Eibergen-Delden ligt.OphetOostnederlandseplateaukomentertiaireafzettingen aanofdichtbij
hetoppervlakvoor.Tenwestenvangenoemde lijnduikendezein
noordwestelijkerichting zeersneltotgrotediepteweg(afb.
1). Deze zeeroudeafzettingenbestaan inhetalgemeenuitmin
ofmeerzwarekleiendieslechtdoorlatend zijn.
Deoudsteafzetting-Eoceen-wordtalleen indestuwwalvan
Enschedeaangetroffen.Kleien,afgezetinhetOligoceenen
vooral inhetMioceenkomendaarentegenopdiverseplaatsenop
hetOostnederlandseplateaubinnen 1,20mbenedenmaaiveldvoor
(afb.2).Hetkleipakket issterkdoorerosieaangetast,waardoorerveelgeulen invoorkomen.Dezegeulen zijnveelalopgevuldmetgrindhoudend,grofzandvandeFormatievanSterksel.
Ditmateriaal isdoordeRijnafgezet inhetbeginvanhet
Pleistoceen.Dediktevanhetpakketiszeerverschillenden
kanindiepuitgeschuurdegeulenvelemetersbedragen,soms
komenhierindunnekleilagenvoor.Hetmateriaalheeftvoorde
landbouwmindergunstigeeigenschappen,vandaardathetgebied
waarinhetonderzoeksterrein ligtlaatontgonnenis.
Voortskomentenoostenvandelijn Groenlo-Eibergen-Delden
sporenvoorvandelandijsbedekkinguithet Saalien,aanof
nabijdeoppervlakte.Hetbetrefthierdekeileem,eenminder
goeddoorlatendmateriaal,datinhetalgemeeneenopvallend
bredesortering inkorrelgrootteheeft.Ookkomenerveel
zwerfkeienvannoordelijkeherkomstinvoor.Dikwijls iser
veel lokaalmateriaalopgenomen,waardoorhetsomsmoeilijk
teonderscheiden isvanandereafzettingen.
Bijhetafsmeltenvanhetijsisdoorhetsmeltwater opverschillendeplaatsengrindhoudend,grofzandmetveelnoordelijkmateriaal afgezet.Ophetplateauzijnerverscheidene
geulenmeeopgevulddieindeoudeafzettingenwarenuitgeslepen.
TijdenshetEemien-eenwarmereperiodetussenhetSaalien
enhetWeichselien-isdezeestand,doorhetafsmeltenvan
hetijsaanmerkelijkgestegen.Ophetlandontwikkeldezich
opdaarvoorgunstigeplaatseneenweligevegetatie,zoook
tenwestenvanhetOostnederlandseplateau.Ophetplateau
zijnhiervanechternauwelijkssporentevinden.Eenenkele
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Formatie van Twente

_ ] Formatie van Urk

Formatie van Kreftenheye

Formatie van Sterksel

Formatie van Asten

Plioceen

Formatie van Drente

Mioceen

Formatie van Drente (keileem)

Oligoceen en oudet

A f b . 1 Geologische doorsnede v a n Hengelo (G) t o t ten oosten van G r o e n l o (naar V a n Rees V e l l i n g a and D e R i d d e r , 1 9 7 3 )

Mioceen

Duitsland
+

Oligoceen
>S:¥:i Eoceen

I
»»

Trias Muschelkalk
Trias Bontzandsteen

10km

A f b . 2 T e r t i a i r e en o u d e r e a f z e t t i n g e n in O o s t - N e d e r l a n d (naar Z a g w i j n en V a n S t a a l d u i n e n , 1 9 7 5 )

keertreffenwe indeafzettingenvandeFormatievanSterksel
bandenB'saan;dezezijnmogelijk inhetEemiengevormd.
GedurendehetWeichselienwerdookinditgebiedeenpakket
dekzand (FormatievanTwente,tabel2)afgezet.OphetOostnederlandseplateau-dusookterplaatsevanhetonderzoeksgebied-ligthetalseendunnefloersoverdeoudereafzettingen.Tenwestenvanhetplateauisinhetalgemeeneenveel
dikkerpakketafgezet.Hetzandisgewoonlijkafkomstiguit
denaasteomgeving.Gedurendekoudetijdenmetweinigbegroeiingzijndedroogliggende zandendoordeoverheersendewestenwindenverstoven.
Hetzandwerd insterkemategesorteerd.Degrofstebestanddelenwerdennietofnauwelijksverplaatst,maardefijnste
delenvormden stofwolkenendaaldenpasopenigeafstandneer,
bijvoorkeur indeluwte.Dekorrelsvandaartussenin liggende
grootten zijnveelal salterend (springend)overenigeafstand
verplaatstenvormdendedekzandpakketten.Demediaanvanhet
afgezette zand,ligtmeestaltussen130en180um.
Doorverstuiving tijdenshetMidden-Weichselien ontstondhet
oudedekzand,tijdenshetLaat-Weichselienhetjongedekzand.
Hetoudedekzandkomtopveelplaatsen indeondergrondvoor.
Hetvertoonteentypischegelaagdheidmetafwisselend lemige
enminder lemige laagjes;hetisvaakkryoturbaatvervormd.
Debovenkantvanhetoudedekzandwordtopveelplaatsengekenmerktdooreenlaagjegrofzandmethierendaarwatgrind.
Somsalleenmaareendunsnoertjegrind.Ditkaneenuitblazingslaag (desertpavement)maarookeenverspoelde laagzijn.
Duidelijkverspoelde lagenwordenvooralaangetroffen open
aanderandvanhetOostnederlandseplateau endanmeestalin
debeekdalen.Alsindieomgeving tevensglaciaalmateriaal
ondiepvoorkomt,ishetnauwelijks tescheidenvanhetfluvioglacialemateriaal.
InhetLaat-Weichselien istijdenshetVroegeDryasStadiaal
jongdekzand Iafgezet.Ditzand isduidelijkmindergelaagd
enheeftdoorgaanseenlager leemgehaltedanhetoudedekzand.
Ruggenmetjongdekzandwordenveelalaangetroffennaasten
evenwijdig aandebeekdalen.
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Schaal 1 : 25 000 (Topografische kaart) blad 34 G

A f b . 3 Ligging van het onderzochte gebied

3

BODEMKUNDIGONDERZOEK

3.1

Inleiding

3.I.I Geografischeliggingenoppervlakte
Hetgekarteerdeproefgebied isca.650hagrootenligtinde
gemeenteEibergen (afb.3).Devoornaamstewoonkernen inde
omgeving zijnEibergen enGroenlo.
Binnenhetgekarteerdegebiedzijnenkelegedeeltennietin
hetonderzoekbetrokken:
- eenopslagterreinvoorsloopmaterialenvanca.3ha;
- eencamping,dievoorca.5habinnenhetonderzoeksgebied
ligt;
- eenterreinvanca.12hawaarvoordetoestemming totbetredenwerdgeweigerd.

3.I.2 Doelvanhetonderzoek
Hetdoelvanhetbodemkundig onderzoekwashetvaststellenen
weergevenvandebodemgesteldheid,envandeverbreidingen
variabiliteitvandevoorkomende "karakteristiekebodemhorizonten".

3.I.3 Werkwijze
Inhetgebied zijnintotaalca.1100boringenverricht.De
boordieptebedroegmaximaal 2m,oftotdebovenzijdevande
keileemofoudeklei.Werdditmateriaal echterbinnen 1,20
m-mv.aangetroffen,danwerddeboringdoorgaans totminimaal
1,20m-mv.doorgezet.Inenkelegevallenwashetechter,
doordaterstenenindeondergrondvoorkwamen,onmogelijkde
vereisteboordiepte tebereiken.Deboringsdichtheid bedroeg
bijnatweeboringenperha.
Vanallegenummerdeboringen (ziebijlage4)iseenuitvoerige
profielbeschrijvinggemaakt.Indezeprofielbeschrijvingstaat
behalveinformatieoverdeaardendediktevandebewortelbare laag,tevensinformatie overdeaardenopbouwvande
ondergrond endegrondwaterstandsfluctuatie.Deplaatsenvan
deboringen (zoweldebeschrevenboringenalsdeniet-beschrevenboringen,staanaangegevenopbijlage4.
Aandehandvandezegegevens zijnvervolgens samengesteld:
- debodemkaart,inclusiefgrondwatertrappen (bijlage1);
- dekaartaangevendekeileem enoudeklei (bijlage2);
- dekaartaangevendediepte endiktevangrind-engrofzandlagen (bijlage3);
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-boorpuntenkaart (bijlage4 ) ;
- kaartmetbodemfysische eenhedenvoorsimulatie (bijlage5)
Kaartenenrapportvormenééngeheel;zijvullenelkaaraan.
Het isdaaromnodigbeidegezamenlijk teraadplegen.

3-2

Debodemkaart

3.2.I

Develdopname

Deopbouwvandebodemwerdvastgesteldmetbehulpvangrondboringen.Deboorpunten lagenbetrekkelijk regelmatig overhet
proefgebied verspreid.Degemiddeldeboringsdichthcidbedroeg
bijna2boringenperha (zieparagraaf 3.1.3). Ingedeeltenmet
een ingewikkeldebodemgesteldheid wasdeboringsdichtheidwat
groterdaninmeeruniformegebieden.
Develdwaarnemingen zijnopveldkaarten enboorstatenvastgelegd.Opdeboorstaten zijnvanelkegoedwaarneembarebodemlaag (horizont)eenaantalbelangrijkebodemeigenschappen (bijv.
hetgehalte aanorganische stof,degrofheid enlemigheidvan
het zand)weergegeven.Ook zijnerboringenuitgevoerdwaarvan
degegevensnietopdeboorstaten zijngenoteerd.Dezeniet-beschrevenboringen (tussenboringen)diendenvooralomdegrenzen
tussendeverschillende grondenoptesporen;deverkregengegevenszijn incodeopdeveldkaartenvastgelegd.
Degrenzenwerdenopdeveldkaarten ingeschetstopbasisvande
waargenomen verschillen inbodemeigenschappen.Hierbijisook
gebruik gemaaktvanterreinkenmerken,zoalstopografie,begroeiing,hoogteligging enz.
Terondersteuningvandeschattingenvanhetorganische-stofgehalteendegrofheid enlemigheidvanhetmateriaalvandeverschillendegrondenwerden32grondmonstersgenomen (tabel5).
HetBedrijfslaboratoriumvoorGrond-enGewasonderzoek teOosterbeekheeftdebepalingenuitgevoerd.

3.2.2

Legendaenkaart
Delegenda

Delegenda iseensystematischoverzichtvanalleonderscheidingenopdebodemkaart.Terwillevandeoverzichtelijkheid iseen
bepaaldeordening aangebracht.Dehiergebruikte indeling encoderingkomengrotendeels overeenmetdievandeBodemkaartvan
Nederland,schaal 1:50 000.Omdegroterematevandetaillering
(schaal 1:5 000)enomhetdoelvandekartering isopverschillendeplaatsenvandezelegendaafgeweken.Dehoofdindelingberustopdeaardendiktevanhetmoederraateriaal (bijv.zandgrondenenmoerigegronden).
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Dezehoofdklassen zijnverderonderverdeeldnaardebelangrijksteboderavormendeprocessen (podzolgronden,eerdgronden,vaaggronden),dedikteenhetorganische-stofgehalte vandebovengrond,degrofheid enlemigheidvanhetzandendeaardvande
ondergrond.

Bodemeenheden,kaartvlakken,onzuiverheden,toevoegingen,grondwatertrappenenbodemgrenzen
Debodemeenheden dieinhetveld zijnonderscheidenwordenop
deboderakaartaangegeven.Elkomgrensdgedeeltevandebodemkaart,omgevendoorandereeenheden,vormteenkaartvlak.In
elkkaartvlak isdebodemeenheid,kortweg eenheid,aangegeven
meteenkaartvlakcode.
Binneneenkaartvlakkunnenookgrondenvoorkomendienietgeheelvoldoenaandekenmerkenvandeaangegeveneenheid.Deze
onzuiverhedenworden indeeersteplaatsveroorzaaktdoorde
variatiedieopkorteafstand indegrondvoorkomt.Daarnaast
zijnanderefactorenvaninvloed,zoalsdenoodzaak tekleine
oppervlaktenmetafwijkende grondenteverwaarlozen inverband
metdekaartschaal ofhetnietopmerkenervandoordetegeringeboringsdichtheid.Erisnaargestreefd de"gemiddelde
zuiverheid" (MarsmanandDeGruijter,i.v.)grotertedoenzijn
dan70%vandeoppervlaktevanelkkaartvlak.
Sommigebodemkundigekenmerkenkomenbijmeer,overigensonderlingsterkverschillendegrondenvoor,(bijv.grind indebovengrond;keileemopeenbepaaldediepteindeondergrond).Deze
kenmerken zijnalstoevoegingaangegevenenafgegrensd. Somsis
voordekarakterisering vanééngrondmeerdanééntoevoeging
nodig.
Deopdebodemkaartaangegevenoverigeonderscheidingenomvatteno.m.denietgekarteerdegebieden.Voorts zijnookdevergravengrondenweergegeven.Hierbijwordtonderscheid gemaakt
inafgegraven,vergraven,opgehoogde engeëgaliseerdegronden.
Daarnaast zijnopdebodemkaartgrondwatertrappenonderscheiden.Omdathetgrondwatereensterkeinvloedheeftopdeontwateringstoestand enhetvochtleverend vermogenvandegronden
daarmeeopdegroeivandegewassen,wordendezegegevensook
opdebodemkaartaangegeven.Degrondwaterstand opeenbepaalde
plaatsvarieertindeloopvaneenjaar.Inhetalgemeen zalhet
niveauindewinterhogerzijndanindezomer.Bovendientreden
ookvanjaartotjaaropdezelfdeplaatsenophetzelfdetijdstipverschillen ingrondwaterstand op.Ditjaarlijkswisselend
grondwaterstandsverloop kanwordenherleidtoteengemiddeld
grondwaterstandsverloop datwordtgekarakteriseerd metdegemiddeldhoogsteendegemiddeld laagstegrondwaterstand,afgekort
GHGenGLG.OpbasisvandezeGHGenGLGiseenindeling inz.g.
grondwatertrappenontworpen (Gt-indeling).Elkvandezegrondwatertrappen isgedefinieerd dooreencombinatievaneenzeker
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GHG-enGLG-traject (ziegrondwatertrappenindelingop legenda).
GrondwatertrappenwordenmetRomeinsecijfersaangegeven.Zij
geven informatieoverdegrondwaterstanden diecircajuni-juli
(GLG)encircadecember-februari (GHG)ineengemiddeldjaar
kunnenoptreden (VanderSluijs,1982).
Degrondwatertrappenwerdeninhetveldtegelijkmetdeandere
bodemeigenschappen enbijdezelfdeboringenopgenomen (zieook'
3.2.1).Uitdeprofielopbouwenvooraluitdekenmerkendiemet
hethuidigegrondwaterstandsverloop samenhangen (roestvlekken,
reductie-,blekingsverschijnselenenverkleuringen indeorganischestof)werdendeGHGendeGLGendaaruitdegrondwatertrapafgeleid.Dezegegevens zijnindeboorstaten enopde
veldkaartenvastgelegd enerzijngrenzengeschetsttussende
verschillendegrondwatertrappen in,waarbijlandschappelijkeen
topografischekenmerken (bijv.reliëfenbodemgebruik)enanderekenmerken (bijv.greppels)totleidraaddienden.
Bijdeopdrachtsverstrekking isechterafgesproken,datbijde
karteringgeenuitgebreideaandachtzouwordenbesteed aandeze
grondwatertrappenkarakterisering. Vandaardatweldebeoordelingperboorpuntenperkaartvlak isgedaan,maargeengedetailleerdebestuderingheeftplaatsgevondenvangegevensvan
bestaandepeilbuizen,isohypsenpatronenenz.
Deeenhedenopdebodemkaartwordenbegrensddooreenniet-onderbroken lijnofalshettoevoegingen zijndooreenonderbroken
lijn.Vallenbeidegrenzensamen,danwordtalleendeniet-onderbroken lijnaangegeven.Delijnendiedegrondwatertrappenbegrenzen zijn"gerasterd"enkomenalseenniet-onderbroken grijzelijnopdebodemkaartvoor.Descheiding tussendekaartvlakkendoorlijnen suggereertdatdegrenzenookinwerkelijkheid
scherp zijn.Dithoeftlangnietaltijdhetgevaltezijn.In
veelgevallendeelteenbodemgrenseenbredeovergangszonemiddendoor.Erisdusmeersprakevaneenovergangsgebied danvaneen
exacteaanduidingvandeplaatswaardeeneeenheid indeandere
overgaat.

3.2.3

Beschrijvingvandegronden

Inhetonderzoeksgebied komendriegroepengrondenvoor:
-zandgronden;
-moerigegronden;
-kleigronden.
Binnendezegroepenzijn12eenhedenen6toevoegingenonderscheiden.
Debelangrijkstekenmerkenvandezegrondenwordenindevolgendeparagrafenbeschreven.Bovendienwordtbijdeverschillendeeenheden eenprofielschetsgevoegd.
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3.2.3-1 Zandgronden
Zandgronden zijnmineralegronden diebinnen80cm-mv.voor
meerdandehelftuitzandbestaan.Naardeaardvandebodemvormendeprocessenendedaardoorontstanebodemhorizonten zijn
dezandgronden onderverdeeld inpodzolgronden,eerdgrondenen
vaaggronden.

Podzolgronden/Humuspodzolgronden
Podzolgronden hebben eenduidelijkepodzol-B-horizont(inspoelingshorizont)eneenAl-horizontdunnerdan 50cm.Inditgebiedwordenuitsluitendhumuspodzolgrondenonderscheiden.
Humuspodzolgrondenhebben eenduidelijkehumuspodzol-B-horizont,
waarinamorfehumusvoorkomtdieindispersevorm isingespoeld.
Dezehumusbevatvaakweinig stikstofendepHervanislaag.De
dikteendekleurintensiteitvandeB-horizont variërennogal,
omdatzesterkbepaaldwordendoordetextuurendeaardvanhet
zand,de ligging t.o.v.hetgrondwater endehoogteliggingin
hetterrein. Inleemarm zand isdeB-horizontmeestaldonkerbruin
ensterkerontwikkeld daninsterk lemigzand,waarindeB-horizontfletsbruingekleurdis.
Naardediktevandehumushoudendebovengrond zijndehumuspodzolgrondenonderverdeeld inveldpodzolgronden enlaarpodzolgronden.

Veldpodzolgronden
Veldpodzolgronden zijnhumuspodzolgronden meteendunneAl-horizontmethydromorfekenmerken.Naarmate develdpodzolgronden een
diepere grondwaterstand hebben,heeftdeAl-globaalgezieneen lagerhumusgehalteenisdeloodzandlaag dikwijlssterker
ontwikkeld.DekleurvandeB-horizontvarieertvanroodbruin
totfletsbruin.Naarmatedegronden lagerliggentenopzichte
vanhetgrondwaterneemtdehelderheidvandekleurafenneemt
dediktevandeB-horizonttoe.
Binnendeveldpodzolgronden zijndrieeenhedenonderscheiden.

Hn51

veldpodzolgronden;leemarm,matigfijnzand

Verbreiding:Verspreid overhetgebied,overwegend binnende
hogere terreingedeelten.
Profielopbouw:Debovengrondbevat 5-10%leem en3-6%organische
stof,dezandgrofheid bedraagt 155-200 um.HetproefgebiedHup-
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Foto Stiboka R49 -62
A f b . 4 Veldpodzolgrond met veel grind en keien

seise Beek bestaat grotendeels uit jonge ontginningsgronden,
vandaar ook dat de Al-horizont dikwijls wat vermengd ismetA2enB2-materiaal. Door deze menging heeft enige verdikking, maar
ook verschraling van het oorspronkelijke dek plaatsgevonden.
Plaatselijk komen grindhoudende bovengronden voor (toevoeging
g ) . Bij deze over het algemeen wat hogere humuspodzolgronden
treffen we onder de Al-horizont een doorgaans fel gekleurde,
soms nogal verkitte B2-horizont aan,met eenhoge indringingsweerstand. De ondergrond bestaat overwegend uit leemarm zand
met een grofheid van 155-180 urn.In de ondergrond komt plaatselijk grof zand en grind voor,de dikte van deze laag varieert
van enkele decimeters tot meer dan 2meter. Inhet kaartvlak
langs de uiterste zuidwestrand van het gebied is een perceelsgedeelte met veel grof zand en grind afgegraven (toevoeginga ) .
Plaatselijk wordt inde ondergrond,soms onder grof zand en/of
grind, keileem en/of oudeklei aangetroffen beginnend binnen
120 cm - mv. (toevoegingx ) .
ProfielschetsvanHn51metgrondwatertrapVI
Horizont

Diepte
(e«-»V.)

Code

uitschrijving

0-30

A+B

30-50

B2

50-120
120-180
180-200

Cll

matig humus, leemarm,
matig fijn zand
matig humusarm, leemarm,
matig fijn zand
leemarm, matig fijn zand
leemarm, matig fijn zand
zandige keileem

Hn52

C12g
Dllg

Humus

Lutun

Leen

K50

(*) (um) Opmerkingen

4

7

170

2

5

160

<0,5
<0,5
<0,5

6
8
25

160
175
300

12

verwerkt

met veel keien

veldpodzDlgronden;leemarm en zwak lemig,matig fijn
zand

Verbreiding: In grote vlakken verspreid overhet gebied.
Profielopbouw: De bovengrond bevat 7-17% leem en 4-10%organische stof,de zandgrofheid bedraagt 150-190 um.Door recente
ontginning en diepe grondbewerking van gedeelten van dit gebied
zijn de bovengronden nogal heterogeen van samenstelling en
kleur. Dit vindt zijn oorzaak inhet feit, datbij deze bewerking de B2-horizont gedeeltelijk in de Al is opgenomen. Grote
oppervlakten binnen deze eenheid, inhet bijzonder in hetnoordelijke en oostelijke deel van het gebied, hebben grind in de
bovengrond variërend van fijn tot zeer grof (toevoegingg ) ,
(zie afb.4 ) .
Onder de Al-horizont komt plaatselijk een 5tot 20 cm dikke
A2-horizont (uitspoelingslaag) voor,maar doorgaans is deze
laag geheel in de Al-horizont opgenomen. De gronden van deze
kaarteénheid die wat hoger boven het grondwater liggen, hebben
over het algemeen eenminder dikke B-horizont dan de lager ge-
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legen veldpodzolgronden. Bij deze lager gelegen gronden gaat de
wat fletskleurige B-horizont soms door tot dieper dan 120 cm mv. en is dikwijls zeer roestig. Veelvuldig wordt in de ondergrond keileem en/of oude klei aangetroffen (toevoeging x ) .De
keileem kan variëren van zeer zandige tot zeer stugge en plastische keileem. In het oostelijke gedeelte van het gebied ontbreekt
dikwijls de keileem en gaat de B-, B C - of C-horizont - ontwikkeld
in dekzand - direct over in oude klei.

Profielschetsvan Hn52nietgrondwatertrapV
Diepte
(ei-»V.)

0-25
25-5Û
50-65
65-150
150-200

Hn55

Horizont
Code

Omschrijving

Al

zeer humeus, zwak"lemig,
matig fijn zand
matig humusarm, leemarm,
B2
matig fijn zand
zeer humusarm,leemarm,
B3
matig fijn zand
Cllg leemarm, matig fijn zand
Dllg keileem

Humus

Lutum

(X)

(X)

Leem

K50

(X) (um) Opmerkingen

6

14

170

2

8

175

1

7

175

<0,5
<0,5

8
50

170
160

sterk roestig

veldpodzolgronden; sterk lemig, matig fijn zand

Verbreiding: Enkele kleine laaggelegen kaartvlakken in het noorden van het proefgebied en een omvangrijker vlak aan de zuidoostkant van het gebied aan de Vredense Weg.
Profielopbouw: De bovengrond bevat 18-30% leem en 4 tot 1 2 %
organische stofenisop enkele uitzonderingen n a overal verwerkt.
De B-horizont is overwegend minder fel getint en plaatselijk
geheel of gedeeltelijk in de bovengrond opgenomen. De keileemen/of oude kleiondergrond begint vrij ondiep, bij de meeste
boringen zelfs binnen 60 cm - mv. (toevoeging x ) .Daardoor is
het vochtbergend vermogen vrij gering, zodat in de winter hoge
grondwaterstanden als 10 à 15 cm - mv. geen uitzondering zullen
zijn.
ProfielschetsvanHn55metgrondwatertrapV
Horizont

Diepte
(c«- «v.)
0-30
30-50
50-80
80-120
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Code

Omschrijving

A1+A2 humusrijk, sterk lemig,
matig fijn zand
matig humusarm, zwak
B2
lemig, matig fijn zand
zandige keileem
Dl
oude klei
D2

Humus

Lutum

(X)

(X)

Leem

H50

(X) (um) Opmerkingen

11

22

160

2

16

160

22
85

250

<0,5

1.5

10
38

verwerkt

sterk gelaagd

Laarpodzolgronden
Deprofielopbouwvandelaarpodzolgrondenheeftveelgemeenmet
dievandeveldpodzolgronden.Delaarpodzolgronden zijnover
hetalgemeen langincultuurenhebbendoorbewerking enbemesting-metplaggenmest,eenmatigdikke (30-50cm)Al-horizont
(dezewordtAan-horizont genoemd)gekregen.DeA2-horizontis
grotendeels indeAan-horizontopgenomen,hetgeenblijktuitde
aanwezigheid van loodzandkorrels indeAan-horizont.

cHn54

laarpodzolgronden;zwakensterklemig,matigfijnzand

Verbreiding:Vandezeouderecultuurgrondenbevinden zichenkele
kleinekaartvlakken inhetnoordenenzuidenvanhetproefgebied
HupselseBeek.
Profielopbouw:Debovengrond heeft 10-17%leemen5tot9%organischestof.Hetcultuurdekheefteendiktevan30tot45cmen
isvrijhomogeen. Inhetnoordenvanhetgebied isgrind inde
bovengrond (toevoegingg)aanwezig,integenstelling tothet
zuiden.Indezuidelijkgelegenkaartvlakkenbevindtzichonder
deAan-horizont eendoorgaansverkitteB2-horizont.DeC-horizontbestaatnagenoeg inallegevallenuitleemarm,matigfijn
zand.
Inhetvlak laarpodzolgronden datdoorsnedenwordtdoordeVredenseWeg,gaatdeleemarmezandondergrond tottenminste2mmv.door.Indeoverigekaartvlakken isvrijwelbijalleboringenkeileemenoudekleibinnen 1,2m-mv.aangetroffen (toevoeging x).

ProfielschetsvancHn54 metgrondwatertrapVI
Diepte
(c»-»V.)

0-35
35-55
55-90
90-130
130-160
160-200

Horizont
Code
Aanp

Omschrijving

zeer humeus,zwak lemig,
matig fijn zand
B2 matig humusarm, zwak lemig*
matig fijn zand
B3 zeer humusarm,zwak lemig,
matig fijn zand
Cllg leemarm, matig fijn zand
C12g leemarm, matig grofzand
DG keileem

Humus Lutum

Lee» M50
(*)

M

8

13

160 cultuurdek

2

13

160

1

11

165

<0,5

9
7
50

180
240 met grindjes
140 gereduceerd

(*)

<0,5

(*)

35

Opmerkingen
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Eerdgronden;enkeerdgrondenengooreerdgronden
Totdeeerdgronden zijngerekend dezandgrondenmeteenAlhorizontvan>50cm,rustend opeenB-ofC-horizont (dikke
eerdgronden)endezandgrondenmeteenminerale eerdlaag<50cm
rustendopeengebleekte zandondergrond (C-horizont).
Inditgebied zijnonderscheiden enkeerdgronden,gooreerdgronden
meteendekdiktevan15-30cmengooreerdgrondenmet eendekdiktevan30-50cm.

Enkeerdgronden
Ditzijndikke eerdgrondenmeteenhumushoudendebovengronddie
dikkerisdan 50cm.

zEZ54 enkeerdgronden;zwakensterklemig,matigfijnzand
Verbreiding: Inhetzuidenvanhetproefgebied; éénkaartvlak
tennoordenenééntenzuidenvandeVredenseWeg.
Profielopbouw:Demineraleeerdlaagbevat13-22%leem en7-11%
organische stof,dezandgrofheidbedraagt 140-160 \m. Deeerdlaag,ontstaandooreeuwenlangebewerking enbemestingmet
plaggenmest,is50-90cmdik.
Bijhetgrote,landschappelijkhooggelegenvlak enkeerdgronden
tenzuidenvandeVredenseWegbevindtzichonderde 50-70cm
dikkeAanl-horizont,veelal eentweede laag.DezeAlb-horizont
onderscheidt zichdooreenorganische stof-enleemgehaltedat
enkeleprocenten lager ligt.Somszijnindeze laagookwat
restenvandeA2-endeB2-horizont opgenomen.Deze laaggaat
veelaldirectoverineen10tot30cmdikkeB2-horizont,met
daaronderhet leemarme,matigfijnzandigeC-materiaaltotten
minste2m-mv.Bijhetvlakenkeerdgronden tennoordenvande
VredenseWegbevindtzichonderdeB-horizont ooksoortgelijk
C-materiaal,maarditgaatopeendieptevan1,10 à1,50mm.v.overinkeileem en/ofoudeklei (toevoegingx ) .
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Profielschets van zEZ54metgrondwatertrapVII
Diepte

Horizont

Humus Lutum

Lee»

MbO

(ci-»v.)

Code

Omschrijving

(*)

0-55

Aanp

humusrijk,sterk lemig,
matig fijn zand
zeer humeus,zwak lemig,
matig fijn zand
zeer humusarm, zwak
lemig,matigfijn zand
zwak lemig,matig fijn
zand
leemarm,matig fijn zand

9

20

155 cultuurdek

6

17

160

1,5

11

180

<0,5

11

180

<0,5

7

170

55-90

Alb

90-110

B2

110-130

Cil

130-200

C12

(%)

Opmerkingen

(*)

Gooreerdgronden
Ditzijngronden meteenzwartemineraleeerdlaag dieniet
ofslechtstendeleroestig zijn.Somszijnhetzwakontwikkeldehumuspodzolen.
Bijdezeeenheid isonderscheid gemaakttussengooreerdgronden
meteendekdiktevan15-30cmenmeteendekdiktevan30-50cm.

tZn52 gooreerdgronden;leemarmenzwaklemig,matigfijnzand
Verbreiding: Intamelijkgrotekaartvlakkenverspreidoverhet
gebied.
Profielopbouw:Deminerale eerdlaagbevat8-17%leemen4-8%
organische stof,dezandgrofheidbedraagt 150-200pm.Debovengrond ismededoordevrijrecenteontginningopveelplaatsen
vergraven engeëgaliseerd (toevoegingenqen e). Plaatselijk,
maar inhetbijzonder inhetnoorden,hetnoordwesten enhet
uiterste zuidenvanhetgebiedbevindtzichgrind indebovengrond (toevoeging g), zieafb.5.
DeC-horizont issomsenigszinsbruingrijsgetint,hetgeenop
eenzwakkepodzolering duidt (podzol-B).Degooreerdgronden in
ditgebied zijnvrijwel altijddoorveldpodzolgrondenbegrensd
enwordenalleenvanwegehetontbrekenvaneenduidelijkeB2horizontbijdegooreerdgronden ingedeeld.Degrenzenzijndan
ookdoorgaans louterenalleengebaseerd opboringen enminder
oplandschappelijkekenmerken.
Deondergrond isplaatselijk zeerroestig,somsvergezeldvan
veelroestconcreties,inhetbijzonderdaarwaardekeileem
en/ofoudekleitamelijkhoog inhetprofielvoorkomt (afb. 6).
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^<#Wfc? - Foto Stiboka R 49 - 63

•A f b . 5

Gooreerdgrond met grind en roestige banen in de ondergrond

Foto Stiboka

Afb. 6

Landschap met de dekzandgronden op keileem; op de achtergrond het beekdal van de
Hupselse Beek

nr. 23704

Devlakkenvandezeeenheid inhetnoorden ennoordwesten (omgevingvandewegGroenlo-Eibergen)hebbenveelalgrindengrof
zandindeondergrond,dediktehiervankanvariërenvanenkele
decimeterstotenkelemeters.Inverrewegdemeestegooreerdgrondenwordtkeileem en/ofoudekleibinnen 1,20m-mv.aangetroffen (toevoegingx ) .

ProfielschetsvantZn52met grondwatertrapV
Horizont

Diepte
(cis- BV.)

0-25
25-80

Omschrijving

Al

zeer humeus,zwak lemig,
matigfijn zand
zwak lemig,matigfijn
zand
leemarm,matig fijn zand
keileem

Cllg
C12g
Dllg

80-110
110-M40

tZn55

Code

Humus Lutum Lee» H50
Opmerkingen

(*)

6

14

155

<0,5

13

150 roestig

8
30

175 sterk roestig
140 gelaagd

<0,5
<0,5

15

gooreerdgronden;sterklemig,matigfijnzand

Verbreiding:Enkele,grotendeelskleinekaartvlakken,verspreid
overhetgebied.
Profielopbouw:Demineraleeerdlaagbevat 18-35%leemen4-8%
organische stof,dezandgrofheidbedraagt 150-180 \m. DeChorizont isoverwegend zwak lemig (10-17%)enietsgroverdan
debovengrond.Dekeileemen/ofoude-kleiondergrondbegint
tussende40en100cm-mv. (toevoegingx ) .
Hetvlakjevandezeeenheid datdoordeKerkdijkdoorsneden
wordt,isietsopgehoogdmetmateriaaluiteennaburige leiding
enisalszodanigwatheterogeenvanopbouw;debovengrondis
watvermengdmetoudeklei.Hetkaartvlakvandezeeenheid,
liggendtenzuidenvanhetgedeeltewaarvoorgeentoestemming
totbetredingwerdverkregen,isgedeeltelijkafgegraven (toevoeging a); debovengrond istot60cmdieptevergraven.Een
vlakvandezeeenheidgelegeninhetuiterste zuidenvanhetgebiedheeftgrind indebovengrond (toevoegingg).
Profielschets vantZn55met grondwatertrapV
Diepte
(en-»V.)
0-25

Horizont
Code

Omschrijving

Al

zeer humeus,sterk lemig,
matig fijn zand
zwak lemig,matig fijn
zand
oude klei

25-60

Cllg

60-M20

Dllg

Humus Lutum Lee» H50
(pm) Opmerkingen

(*)

7

23

160

<0,5

16

170 roestig

1

35

85

31

cZn54

gooreerdgronden met een matig dik dek (30-50c m ) ;zwak
en sterk lemig,matigfijn zand

Verbreiding: Twee kaartvlakken, één inde omgeving van de Kerkdijk en één aan de oostkant van deweg Groenlo-Eibergen.
Profielopbouw: Het vlak aan de Kerkdijk is eenvergraven perceel (toevoeging q ) .De minerale eerdlaag is 40-60 cm dik;bevat 14-18% leem en 4-7%organische stof, de zandgrofheid bedraagt 155-170 \M. De C-horizont isbovenin zwak lemig en wordt
naar beneden toe leemarmer (6-8%leem)en grof zandiger (300 pm)
met veel grind. Bij éénboring is zandige keileem op 70 cm -mv.
aangetroffen, overgaand in grof zand met grind op 110 cm -mv.
Het kaartvlak aan deweg Groenlo-Eibergen heeft een minerale
eerdlaag van 30-40 cm dikte en bevat 11-16% leem en 3-6% organische stof,de zandgrofheid is 150-170 um.De bovengrond bevat
veel grind (toevoeging g ) .De ondergrond ishier erg heterogeen
van opbouw: plaatselijk bestaand uit zwak lemig,matig fijnzandig materiaal op 190 cm overgaand in zware keileem, en plaatselijk uit leemarm, zeer grofzandig materiaal vermengd met grind
en leemkluiten.
ProfielschetsvancZn54metgrondwatertrapVI
Horizont

Diepte
(c»-»V.)

Code

0-35

Alp

35-55

A+C

55-110
110-170
170-200

Cllg
C12g
Dllg

Omschrijving
matig humeus, zwak lemig,
matig fijn zand
matig humeus, zwak lemig,
matig fijn zand
leemarm, matig fijn zand
leemarm, matig fijn zand
keileem

Humus

Lutun Leeœ

H50

(X)

lx)

(pm) Opmerkingen

5

14

155

grindhoudend

3

14

150

grindhoudend

<0,5
<0,5
<0,5

8
6
35

170
190
150

met veel keien

18

Vaaggronden; vlakvaaggronden
Zandgronden waarin dehorizonten zwak of onduidelijk (vaag)ontwikkeld zijn en niet voldoen aan de maatstaven die gelden voor
o.a. podzolgronden en eerdgronden, worden tot de vaaggrondengerekend.
In dit gebied isbinnen devaaggronden één eenheid onderscheiden.

Zn52

vlakvaaggronden; leemarm en zwak lemig,matig fijn zand

Verbreiding: Drie kaartvlakken inhet noordwesten van hetproefgebied.
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Profielopbouw:HetvlaktenzuidenvandeKerkdijk,tegenover
decamping,betreftenkeleafgegravenpercelen (toevoeginga).
Debovengrond isergheterogeen (verwerkt)enbevat8-14%leem
en2-4%organische stof,dezandgrofheidbedraagt170-200um.
Deondergrondbestaatoverwegend uitleemarm,zeergrofzand
metveelgrind.Opéénpuntwerdop40cm-mv.zandigekeileem
aangeboord (toevoeging x). Eenandervlak,evenzuidelijker
binneneenbosperceel,heeftondereenstrooisellaag van 5-10
cmeenbovengrondvan10-15cmdik,meteenleemgehaltevan
9-15%eneenorganische-stofgehalte vanca.2%.Dezandgrofheid
ligtrondde150um.Indeondergrond isplaatselijk zandige
keileemaangeboord (toevoeging x). Hetgeheleprofielisgrindhoudend (toevoegingg).
Hetderdekaartvlak iseengeëgaliseerd perceel,dataande
zuidkantwordtbegrensd doordeHupselseBeek.Debovengrond is
ergheterogeenquadikteensamenstelling.Hetleemgehaltebedraagtdoorgaans12à16%,hetorganische-stofgehalte 2-3%en
dezandgrofheid isrondde160um.Deondergrond isleemarm,
ietsgrofzandigerenwatgelaagd.Eenenkelekeerwerdkeileem
aangeboord (toevoegingx ) .

Profielschets vanZn52met grondwater-trapVI
Diepte
(c*-»V.)

0-25
25-80
80-150
150-200

Horizont
Code

Omschrijving

A+C

matig humeus,zwak lemig,
matig fijn zand
Cll leemarm, matig grof zand
C12g leemarm, zeer grofzand
C12g leemarm, matig grof zand

Humus

lutum Leen H50
(*)

M

Opmerkingen

3

12

180

<0,5
<0,5
<0,5

8
4
4

240
600
300

verwerktenzeer
grindrijk
zeer grindrijk

(*)

(%)

3.2.3-2 Moerigegronden
Moerigegrondenzijnmineralegrondenmeteen15-40cmdikke
moerigebovengrond,ofeen 15-40cmdikkemoerigetussenlaag
diebinnen40cm-mv.begint.
Naardeaardvandeondergrondhebbenwetweegroepenonderscheiden: moerigepodzolgronden enmoerigeeerdgronden.

Moerigepodzolgronden/Dampodzolgronden
Deprofielopbouwvandemoerigepodzolgrondenvertoontovereenkomstmetdievandeveldpodzolgronden.Zehebbenbeideeen
duidelijkehumuspodzol-B-horizont.Demoerigepodzolgrondenonderscheiden zichvandeveldpodzolgronden doorhun15-40cm
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dikkemoerigetussenlaag.Binnendemoerigepodzolgronden zijn
alleendedampodzolgronden onderscheiden.
Dampodzolgronden zijnmoerigepodzolgrondenmeteenzanddek
waarin eenminerale eerdlaagvoorkomt.
Erisééneenheidonderscheiden.

dampodzolgronden

zWp

Verbreiding:Eenkleinkaartvlak, laaggelegen,aandeoostkant
vanhetgebied.
Profielopbouw:Debovenste 15cmbestaatuiteenzanddekmet
eenminerale eerdlaag.Dezeeerdlaagheefteenleemgehaltevan
ca. 15%eneenorganisché-stofgehalte van4à 9%.Dezandgrofheid isca.180um.Hieronderkomteen15-20cmdikkegliedeachtige laagvoorgevolgddoorca.10cmdikbeekleemachtig
laagje.Dedaaronder liggendeB2-horizont iszwak lemigengaat
op50cm-mv.over inleemarmC-materiaal.Opca.80cm-mv.
begintzeerzandigekeileem.

Profielschetsvan zWpmet grondwatertrapIII
Horizont

Diepte
(c«-«v.)

Code

Omschrijving

0-15

A+C

15-30
30-40
40-50

Dllg

zeer humèus, zwak lemig,
matig fijn zand
venig zand
beekleem
zeerhumusarm,zwak
lemig,matigfijn zand
leemarm, matig grofzand
leemarm, zeer grofzand
leemarm, zeer grofzand

50-75
75-110
110-140

Alb
B2
Cllg
C12g

G

Humus

Lutum

Leen

H50
(um) Opmerkingen

6
20
25
1

15

180

verwerkt

25
60
14

160
130
160

gliedelaag

<0,5

8 250
4 800
4 1000

Moerige eerdgronden/Broekeerdgronden
Moerige eerdgronden zijnmoerigegronden zonderduidelijke
humuspodzol-Bindeondergrond.
Erisééneenheid onderscheiden.
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zWz

broekeerdgrondenmeteenzanddekmetmineraleeerdlaag

Verbreiding:Eenkleinkaartvlak aandeoostkantvanhetgebied.
Profielopbouw:Debovengrondbestaatuiteen20-25cmdikke
mineraleeerdlaagmet14-17%leem,6-8%organische stof;de
zandgrofheidbedraagtca.160pm-Hieronderbevindtzicheen
15-20cmdikke laagzandigveen,metdaaronder zwak lemigtot
leemarmC-materiaal,opca.1,80m-mv.overgaand inoude
klei.
Profielschetsvanz Wzmet grondwater-trapV
Diepte
(c«-»V.)

0-20

Horizont
Code

Omschrijving

Al

zeer humeus,zwak lemig,
matigfijnzand
zandig veen
zwak lemig,matig fijn
zand
zwak lemig,matig fijn
zand
leemarm,matig fijn zand
oude klei

Alb

20-35
35-80

Cllg

80-150

C12g

150-180
180-200

CG
DG

Humus

Luturn Leem

(pit)

(*)

7

H50
Opmerkingen

15

160

<0,5

16

160 roestig

<0,5

11

165

roestig

<0,5

8
80

170
-

gereduceerd

30

1,5
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3.2.3.3 Kleigronden
Kleigronden zijnmineralegronden,diebinnen80cmdiepteover
meerdan40cm lutumrijkmateriaal (>8%<2 |jm)bevatten.
Inditgebied zijnalleenoudekleigronden onderscheiden,waarbijgeenonderverdeling isgemaaktnaardeaardvandebovengrondofdetextuur.
Verbreiding:Verspreid overhetgebied.
Profielopbouw:Debovengrondbevat 15-35%leemen2-12%organischestof,dezandgrofheidbedraagt 140-170pm.Dediktevarieertvan10-30cm.Debovengronden zijnvaaknogalheterogeen
vanopbouwensamenstelling enhebbensomsgrind (toevoeging
g). Ditwordtplaatselijkveroorzaaktdoordatdrainage isaangelegdenerverwerkingvandebovengrondenheeftplaatsgevonden. Eenandereoorzaakkanzijn,hetafgravenvanoudeklei
voordesteenfabrikage (toevoeging a). Dit isvooralgebeurd
indeomgevingvan"DeKoerboom".Nagedeeltelijkeafgraving
vandeoudeklei isdebovengrondweerteruggestort,waarbij
watvermengingmetC-materiaal isopgetreden. Isdebovengrond
nietindiemateverwerktdanbevindtzichhierondernogeen
dun laagjedekzand,waarinsporadischwatpodzoleringvoorkomt.
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Doorgaans isditzandlaagjenogalroestig.Binnen40cm-mv.
begintdekeileem en/ofoudeklei,dezeisboveninmeestal
roestiger,rullerenmindercompactdandieper inhetprofiel.
ProfielschetsvantKx met grondwater-trapV
Diepte

Horizont
Code

Omschrijving

0-30

A+C

30-60
60-140

Dllg
D12g

matig humeus,sterk lemig,
matigfijnzand
zandigekeileem
keileem

(ca - BV.)

Humus Lutum Leem HSO
(*)

(*)

5
<0,5
<0,5

15
25

(X) (um) Opmerkingen
23

155

verwerkt

30
50

180
160

zeerroestig
roestig

3.2.3.4Toevoegingen
(g)

grindindebovengrond

Grondenwaaraandezetoevoeging istoegekendbeslaanongeveer
eenderdevanhetonderzochtegebied.
Hetgrind isafkomstigvangrindhoudende,groveterraszanden
(FormatievanSterksel)ofvanzandenvanfluvioglacialeherkomst.Ditmateriaalkanzichinhetprofielterplaatsebevinden.Ookkomthetveelvuldigvoordathetgrinddoorvergravingenbewerkingvandegrond isverspreid indeomgeving.
Debegrenzing,gebaseerd opboringen envisuelewaarnemingen,
isnietexactaantegeven.Vooralopbouwland eninprofielwanden inslotenengraskuilen isgrindbijmengingindebovengrondduidelijkteconstateren (zieookbijlage3 ) .

(x)

keileemen/ofoudekleiindeondergrondbeginnend
tussen40en 120cm-mv.

Dezetoevoegingheeftbetrekkingopongeveertweederdevanhet
proefgebied HupselseBeek (zieookbijlage 2).Hetaangeduide
materiaalkanbestaanuitzandigeofstuggeenplastischekeileem,maarookuitoudeklei.Ookwordtdikwijlseensoortvermengingvanbeidemateriaalsoortenaangetroffen.

(a)

afgegraven

Dezetoevoegingheeftbetrekkingopruimtienhectareverspreid
overgrotereenkleinerekaartvlakkenbinnenhetgebied.Een
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gedeeltehiervan isafgegravenvoordewegenbouw,hetbetreft
hiergrindrijkegrondenvoornamelijkgelegen inhetnoordwesten
vanhetgebied,indeomgevingvandecampingendewegGroenloEibergen.Eenandergedeelte,voornamelijkindeomgevingvan
"DeKoerboom",isafgegravenvoordesteenfabrikage.

(q)

vergraven

Metdezetoevoegingwordengrondenaangegeven,dieminstens20
à40cmverwerktzijn,beginnendbinnen40cm-mv.,maardie
nogvoldoendekenmerkenvertonenomalsbodemeenheid ingedeeld
teworden.Hetzijnvoornamelijk grondendiedoordiepegrondbewerking,zoalsdiepwoelen endiepploegen,watheterogenelageninhetprofielhebbengekregen.Omdathethier,zoalsreeds
isopgemerkt,omeenjongontginningsgebied gaat,zijndemeestegronden,endaninhetbijzonderdeAl- enB2-horizontenigszinsverwerkt.Vandaardatweookalleendemeestduidelijkverwerktegrondenvandezetoevoeginghebbenvoorzien.

(h)

opgehoogd

Dezetoevoeging istoegekend aaneenkleinvlakjetenzuiden
vandeKerkdijk.Hetbetrefthiereenperceeldattendeleis
opgehoogdmetmateriaaluiteenleidingindeomgeving.

(e)

geëgaliseerd

Metdezetoevoeging zijnterreingedeelten aangegevendieeen
dermatevlakkemaaiveldsligging hebbengekregendatvanegalisatiegesprokenkanworden.Omdat insommigegevalleneendiepe
grondbewerking aandeegalisatievoorafisgegaan,komenook
vlakkenvoormeteengecombineerdetoevoeging (q, e ) .

3.2.3.5Overigeonderscheidingen
Openwaterennietgekarteerdeterreinen,zoalsdecamping,een
opslagterrein enhetgedeeltewaarvoorgeentoestemming totbetredingwerdverleend,zijnalsoverigeonderscheidingen opde
kaartaangegeven.
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3-3

Dekaartaangevendekeileemenoudeklei,schaal
1:5000(bijlage2)

3.3.I

Inleiding

Dezekaartgeeft informatieoverdeaanwezigheid vankeileem
enoudeklei indeondergrond toteendieptevan200cm-mv,
Hetverkregenkaartbeeld isgebaseerd ophetzelfde aantalboringenalsdatvandebodemkaart (bijlage1).

3.3.2

Indeling

Deopzetvandelegendaberustopdeindeling intweemateriaalsoorten (keileem enoudeklei)endriebegindiepteklassenten
opzichtevanhetmaaiveld.
Naardebegindieptevandekeileem endievandeoudekleizijn
devolgende onderverdelingengemaakt:
-beginnend ondieperdan40cm-mv.
-beginnend tussen40en120cm-mv.
- beginnend tussen120en200cm-mv.
Dezebegindiepteklassen zijndoormiddelvanverschillendesignaturenopdekaartaangegeven.Voorts isperboorpuntdebegindiepte indm-mv.aangegeven.
Dikwijlsgaatdekeileem opeenbepaaldediepteoverinoude
klei.Bijdezekaart iservanuitgegaandatminimaal 15cm
keileem opdeoudeklei aanwezigmoetzijnomhetsignatuur
voorkeileemtekrijgen.Ishetkeileemlaagje dunnerdan15cm,
dan isdebegindieptevandekeileemmethetsignatuurvanoude
kleiaangegeven.Ditisookhetgeval,wanneer zichopdeoude
kleieenlaagjebevindtdatdusdanigvermengd is,datnietis
aantegevenofhetkeileemdanweloudekleibetreft.Opplaatsenwaargeenkeileem ofoudekleibinnen2m-mv.isaangetroffenstaatalleenhetboorpunt aangegeven.Daarwaaralsgevolgvangrind enstenennietvoldoendediepgeboordkonwordenisditdoormiddelvaneensterretjeaangegeven.Opdebodemkaart (bijlage1)zijndegebiedenwaardekeileem enoude
kleibinnen 120cm-mv.voorkomenmeteenrasteraangegeven.

3.4

Dekaartaangevendediepteendiktevangrind-engrof
zandlagen,schaal 1:5000(bijlage3)

3.4.I

Inleiding

Dezekaartgeeft informatie overdeaanwezigheid vangrindengrofzandlagenbinnen 200cm-mv.Hetontstanekaartbeeld
isgebaseerdophetzelfde aantalboringenalsdatvandebodemkaart (bijlage1).
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3-4-2

Verklaring van de legenda

Met een ster (*) is aangegeven op welke plaatsen grind en/of
grofzandlagen in het profiel zijn aangetroffen. Daarbij is
de b e g i n - en einddiepte van deze laag in dm aangegeven. Wanneer
de einddiepte groter is dan 2 m - mv. (max. b o o r d i e p t e ) , is dit
aangegeven met > 2 0 . Wanneer het door het voorkomen van grote
keien niet mogelijk was tot 2 m - mv. te boren, is de grootste
diepte aangegeven, waarbij nog grind en/of grbf zand werd w a a r genomen. Voorts is het voorkomen van grind in de bovengrond
door middel van een raster op deze kaart aangegeven. Ook op de
bodemkaart (bijlage 1) is dit grind in de bovengrond door middel van een toevoeging weergegeven.

3-5

De boorpuntenkaartj schaal 1:5 000 (bijlage 4 )

3.5.I

Inleiding

Deze boorpuntenkaart-is getekend door Rijkswaterstaat op basis
van de door de Stichting voor Bodemkartering verstrekte conceptkaart.

3.5-2

Verklaring van de aanduidingen

Op deze kaart staan de locaties van alle boringen aangegeven.
Is van de boring een profielbeschrijving gemaakt dan is de
locatie in de vorm van een punt aangegeven, voorzien van een
veldkaartnummer vóór de punt en een boringnummer achter de
punt.
De profielbeschrijvingen zijn opgenomen in het boorregister en
ondergebracht b i j de Stichting voor Bodemkartering. Wanneer op
een locatie een sterretje is aangegeven, duidt dit aan dat het
hier om een "tussenboring" gaat waarvan geen profielbeschrijving is gemaakt.
Tabel3 Overzichtvanhetaantalbeschrevenboringenperveldkaart
Nummervandeveldkaart
1
2
3
4
5
6
7'8
9
10
11
12

Aantalbeschrevenboringen
102
111
85
91
122
76
102
102
80
83
58
_53
Totaal 1055
39

3«6

Woordenlijst
Verklaringofdefiniëringvangebruiktetermen
OmdatdemeesteomschrijvingenberustenopDe
Bakker£Schelling (1966),zijntussen ()de
nummersvandebladzijdenvermeldwaarop ingenoemdepublikatieveelaldieperopdebetekenis
vaneentermwordtingegaan.

afwatering:hetvanwaterontlastendooropenwaterlopen.
Zieookontwatering.
Al-horizont:eenaanhetoppervlakontstane,minofmeer
donkergekleurdebovengrondvanmineraalofmoerig
materiaal,waarindeorganische stofgeheelofgedeelteijkbiologisch isomgezet(62).
A2-horizont:eenmineralehorizont,lichtervankleuren
meestalooklagerinlutum-ofhumusgehaltedande
boven-enonderliggendehorizont.Verarmd doorverticale (somslaterale)uitspoeling(62).
.an-horizont:eenhorizontdieuitvanelderstoegevoerdmateriaalbestaat."Aan"bijvoorbeeld duidtopdeinvloedvandeplaggenbemestinginb.v.deenkeerdgrondenenopdeinvloedvanhetopbaggerenindetuineerdgronden (an=anthropos)(63).
B-horizont:eeninspoelingshorizont,d.w.z.eenhorizontwaaraandoorinspoelinguiteenhogerliggendehorizont
stoffen (humus,humus+sesquioxyden,lutumoflutum
+sesquioxyden)zijntoegevoegd (62en72-77).
B2-horizont:hetsterkstontwikkeldedeelvaneenB-horizont
(62).
B2h-horizont:hetbovenstedeelvaneenB2-horizont,waarin
zeersterkehumusverrijkingheeftplaatsgevonden(64).
BC-horizont:vormteenzeergeleidelijke overgangvaneenB2naareenC-horizont;typerendvoorvelehydropodzolgronden(63).
.b-horizont: (b=begraven)geeftaandatdehorizontnade
bodemvormingbedekt isgeraaktdooreenandereafzettingofdooreenopgebrachte laag (b.v.Aan)(64).
bodemprofiel (kortwegprofiel):eendoorsnedevanalleelkaar
verticaal opeenvolgendehorizonten;indepraktijkvan
deStichtingvoorBodemkarteringmeestaltot120of
150cmdiepte.
bodemvorming:deverandering vanmoedermateriaal onderinvloed
vanuitwendige factoren,waarbijhorizontenontstaan.
bovengrond:bovenstehorizontvanhetbodemprofiel,meestal
eenrelatiefhooggehalte aanorganische stofbevattend.
Komtbodemkundig inhetalgemeenovereenmetdeAl-horizont,landbouwkundigmetdebouwvoor.
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C-horizont:eenmineraleofmoerigehorizont,dieweinigof
nietisveranderd doorbodemvorming.Doorgaanszijn
debovenliggendehorizontenuitsoortgelijkmateriaal
ontstaan (63).
Cl-horizont:eenweinigveranderdeC-horizont,zoalsontkalkte
zavelenmatigverteerd veen(63).
D-horizont:eenmineraleofmoerigehorizont,weinigofniet
veranderd doorbodemvorming.Doorgaans zijndebovenliggende aldannietdoorbodemvormingveranderdehorizontennietuitsoortgelijkmateriaalontstaan(63).
duidelijkehumuspodzol-B-horizont:eenduidelijkepodzol-Bhorizont,waarinbeneden20cmdiepteeenB2hvoorkomt,ofwaarvandebovenste5à10cm (ofmeer)amorfehumusbevat,diealsdispersehumus isverplaatst
(74en75).
duidelijkemoderpodzol-B-horizont:eenduidelijkepodzol-Bhorizont,waarinbeneden 20cmdiepte:
1geenB2hvoorkomt,en
2dehumus inniet-amorfevormwordtaangetroffen,en
weloverwegend alsmoder;amorfehumusmagslechts
voorkomen indebovenste 5à10cm.
Dezehorizontmoetsteedsduidelijk ijzerbevatten,
datalshuidjesomdezandkorrelsvoorkomtofte
zamenmetfijnemineraledelentussendezandkorrels
ligt(74).
duidelijkepodzol-B-horizont:eenhorizontmeteenpodzol-B
diekrachtigontwikkeld is,d.w.z.dat:
- eenbijna.zwartelaagvoorkomtvantenminste3cm
dikte (B2h),of:
- deB2voldoendekleurcontrastheeftmetdeC-horizont.NaarmatedeB2dikkeris,maghetkleurcontrastminderzijn,of:
- eenduidelijkteherkennenB-horizont totdieper
dan120cmdoorgaat,of:
- eenvergravengrondbrokkenB-materiaalbevatwaarvandekleurgoedcontrasteertmetdievandeChorizont (73en74).
dunneAl-horizont:eenniet-vergravenAl-horizontdiedunner
isdan30cmofeenvergravenbovengrond,ongeachtde
dikte(67).
eerdgronden:mineralegrondenmeteenmineraleeerdlaagmaar
zonderduidelijkepodzol-B-horizont enzonderbriklaag.
eerdgronden:mineralegrondenmeteenmineraleeerdlaagmaar
zonderduidelijkepodzol-B-horizont enzonderbriklaag.
eolisch:doordewindgevormd,afgezet.
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fluctuatie:ziegrondwaterfluctuatie.
GHGenGLG(gemiddeldhoogste/laagstegrondwaterstand):het
rekenkundiggemiddelde overtenminsteachtachtereenvolgende jarenvandehoogste/laagste driegrondwaterstandenperhydrologischjaar (1april-31maart).
G-horizont:eenmineraleofmoerigehorizont,diegeheelof
vrijwelgeheel is"gereduceerd"ennaoxydatieaanzienlijkvankleurverandert.Moetookaandeeisen
vooreenC-horizontvoldoen(63).
.g-horizont:eenhorizontmetroestvlekken;deletterg(=
gley)kanomdeaanwezigheidvanroestvlekken aante
gevenbijelkehorizontwordengebruikt(64).
gleyverschijnselen:ziehydromorfeverschijnselen.
gliede:zwarte,amorfeorganische stof:organische-stofklasse
veen (gliede),nietzandig,vrijwelgeenplanteresten
teherkennen.
grind:ziegrindfractie.
grindfractie:minerale delengroterdan2000pm(54).
grondwater:hetwaterdatzichbenedendegrondwaterspiegel
bevindtenalleholtenenporiën indegrondvult.
Hetkanzichvrijbewegenenwordtdaaromookwelvrij
watergenoemd.
grondwaterfluctuatie:hetop-enneergaanvandegrondwaterstand.Somsinkwantitatieve zingebruikt:hetverschil
tussenGLGenGHG.
grondwaterspiegel (=phreatischvlak,niveau):hetdenkbeeldige
vlakwaaropdedrukinhetgrondwatergelijkisaande
atmosferische,enwaarbenedendedruk inhetgrondwaterneerwaartstoeneemt.De"bovenkant"vanhetgrondwater.
grondwaterstand: diepte,uitgedrukt inmofcmbenedenmaaiveld
(ofeenandervergelijkingsvlak,b.v.NAP),waaropzich
degrondwaterspiegelbevindt.
grondwaterstandsverloop:wordtgekenmerktdoordeGHGenGLG.
grondwatertrap (Gt):omvateentrajectvangemiddeldegrondwaterstandsverlopen,datbegrensdwordtdoordeGHGen
GLG,beideuitgedrukt incm-mv.
grondwatertrappenindeling:wordtgebruiktomdevanplaatstot
plaatsoptredendeverschillen inhetgemiddeldegrondwaterstandsverloop inkaarttebrengen.Ditverloop
wordtgekenschetst doordeGHGendeGLG.Zieook
grondwatertrap.
hangwater:hetalszakwaterinhetprofiel achtergeblevenregenwater.
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hoog,middelhoog,laagenzeerlaag (gelegen):indebodemkundehebbendezeaanduidingenbetrekking opdeligging
vanhetmaaiveld tenopzichtevanhetgrondwater.
horizont:een laagindegrondmetkenmerken eneigenschappen
dieverschillenvandeerbovenen/oferonderliggende
lagen;inhetalgemeen ligteenhorizontminofmeer
evenwijdigaanhetmaaiveld.
humus,-gehalte,-klasse:kortheidshalvewordtvaakdevoorkeur
gegevenaanhetwoordhumus,terwijlmenorganische
stof (eenruimerbegrip)bedoelt.Zieookorganischestofklasse(59).
hydromorfeverschijnselen:verschijnselen (inhetprofielwaarneembaar indevormvanblekings-engleyverschijnselen,roest-en"reductie"vlekken eneentotaal"gereduceerde"zone),'veroorzaaktdoorperiodiekeverzadigingvandegrondmetwater.Inijzerhoudendegronden
meestalgleyofgleyverschijnselengenoemd (37-42).
ijzerhuidjes:hetvoorkomenvan ijzerhuidjesopdezandkorrels
onmiddellijk onderdeB2-horizont (bijpodzolgronden)
ofbovenindeC-horizont (bijeerd-envaaggronden)
duidtopeenontstaanswijzevandezegrondenbuiten
deinvloedssfeervangrondwater.Hetontbrekenvan
ijzerhuidjes isbijdezegrondeneenhydromorfkenmerk
(37-41,79,105,148,161).
klei:mineraalmateriaal dattenminste 8%lutumbevat.
leem:

1mineraalmateriaaldattenminste 50%leemfractie
bevat;
2kortweggebruiktvoorleemfractie.

leemfractie:mineraledelenkleinerdan50um.Wordtinde
praktijkvrijweluitsluitend gebezigdbijlutumarm
materiaal (53en57).
lutum:kortweg gebruiktvoorlutumfractie.
lutumfractie:mineraledelenkleinerdan2urn(52).
matigdikkeAl-horizont:eenniet-vergraven Al-horizontdie
30-50cmdikis(67).
mineraal:ziemineraalmateriaal;zieorganische-stofklasse.
mineraalmateriaal:grondmeteenorganische-stofgehaltevan
minderdan15%(bij0%lutum)tot30%(bij70%lutum).
Zieorganische-stofklasse (58-62).
mineraledelen:hetbij105°Cgedroogde,overde2mmzeef
gezeefdedeelvaneenmonsternaaftrekvandeorganischestofendekoolzurekalk.
(Dezetermiseigenlijkminderjuist,wantdekoolzure
kalk,hoewelvaakvanorganischeoorsprong,behoort
tothetmineraledeelvanhetmonster)(52).
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mineraleeerdlaag:eenAl-horizontvantenminste 15cmdikte
dieuitmineraalmateriaalbestaatdat (1)humusrijk
isöf (2)matighumusarmofhumeus,maardantevens
aanbepaaldekleureisenvoldoet.
(Voor"humusrijk","matighumusarm"en"humeus"zie
organische-stofklasse)(66).
mineralegronden:grondendietussen0en80cmdieptevoor
meerdandehelftvandedikteuitmineraalmateriaal
bestaan.
moerig:ziemoerigmateriaal;zieorganische-stofklasse.
moerigegronden:mineralegrondendietussen0en80cmdiepteminderdan40cmmoerigmateriaalhebbendatkan
voorkomen indebovengrond ofalstussenlaag.
moerigetussenlaag:eenlaagmoerigmateriaal dieondieper
dan40cmbenedenmaaiveldbeginten15-40cmdikis.
moerigmateriaal:grondmeteenorganische-stofgehaltevan
meerdan15%(bij0%iutum)tot30%(bij70%lutum).
Zieorganische-stofklasse (58-62).
M50(eigenlijkM50-2000):demediaanvandezandfractie.Het
getaldatdiekorrelgrootte aangeeftwaarbovenen
waarbenedendehelftvandemassavanHezandfractie
ligt(58).
ontwatering:hetafvoerenvanwateruitdegrond,eventueel
doorgreppels,drainsofsloten.Ontwateringwordtafwateringwaarhetwaterhetperceelverlaat.
organischestof:alhetlevendeendodemateriaal indegrond
datvanorganischeherkomstis.Hoofdzakelijkvan
plantaardigeoorsprong envariërendvanlevendmateriaal (wortels)totplanteresten inallerleistadia
vanafbraakenomzetting.Hetminofmeervolledig
omgezetteprodukt ishumus.
organische-stofklasse:berustopeenindelingnaardegewichtspercentagesorganische stofenlutum,beideuitgedrukt
opdebij105°Cgedroogdeenoverde2mmzeefgezeefdegrond (kortweg:opdegrond).
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Luturaarme gronden worden a l s volgt naar het organische-stofgeh a l t e ingedeeld:
%organische stof

naam

samenvattende namen

0 -.0,75
0,75- 1,5
1,5-2,5

uitersthumusimizand
zeer humusarm zand
matig humusarmzand

2,5- 5
5 - 8
8-15

matig humeuszand
zeer humeuszand
humusrijk zand

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

humusarm
mineraal
humeus

venig zand
zandigveen
veen

moeng

Lutumrijke gronden worden a l s volgt naar het organische-stofgehalte ingedeeld:
%organische stof

0- 2,5 à 5
2,5 à 5- 5 à 10
5 à 10- 8 à 16
8 à 16-15 à 30

15 à30-22,5à 45
22,5à45-35 à70
35 à70100

naam

samenvattende namen

humusarmeklei
matighumeuzeklei
zeerhumeuzeklei
humusrijkeklei

humeus

venigeklei
kleiigveen
veen

mineraal

moeng

Bij deze indeling zijn deklassegrenzen afhankelijk v a nh e t
lutumgehalte m e tdien v e r s t a n d e , d a th o ehoger het lutumgehalte i s ,hoeh o g e r ookh e tvereiste organische-stofgehalte moet
zijn omeengrond ineenbepaalde organische-stofklasse te handhaven.
.p: eendoor demens bewerkte (p= ploegen) horizont, zoals de
b o u w v o o r . Dieper dannormaal bewerkte profielen leveren meestal eenmenging v a nverschillende horizonten
op, aangeduid b.v.als (Al+B +C ) p .
podzol-B: eenB-horizont inminerale gronden, waarvan heti n gespoelde deel vrijwel uitsluitend uitamorfe h u m u s ,
of u i tamorfe humus en sesquioxyden b e s t a a t , ofuit
sesquioxyden te zamen metniet-amorfe humus( 7 2 ) .
podzolgronden: minerale gronden m e teenduidelijke podzol-Bh o r i z o n t eneenAl dunner dan50cm ( 1 0 0 ) .
"reductie"vlekken: door de aanwezigheid van tweewaardig ijzer
neutraal grijs gekleurde, in "gereduceerde" toestand
verkerende vlekken.
roestvlekken: door de aanwezigheid vanbepaalde ijzerverbindingen bruin totrood gekleurde vlekken.
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siltfractie:"tussenfractie"tussendelutum-endezandfractie; demineraledelenzijngroterdan2enkleiner
dan50 \w(52).
textuur:korrelgroottesamenstellingvandegrondsoorten (zie
ooktextuurklasse) (52-59).
textuurklasse:berustopeenindelingvangrondsoortennaar
hunkorrelgroottesamenstelling inmassaprocentenvan
demineraledelen.
Niet-eolischeafzettingen (zowelzandalszwaardermateriaal)
wordennaarhet lutumgehalte alsvolgtingedeeld:
% lutum

0 -5
5 -8
8 -12
12 - 17,5
17, 5-25
25 -35
35 -50
50 -100

samenvattende namen

naam

kleiarm zand
kleiig zand
zeer lichte zavel
matig lichte zavel
zware zavel
lichte klei
matig zware klei
zeer zware klei

lutumarm

zand

lichte zavel

materiaal
lutumrijk

zavel

materiaal
(wordt in z i j n
geheel t . o . v .

zware klei

"zand" ook wel met

klei

" k l e i " aangeduid)

E o l i s c h e a f z e t t i n g e n (zowel zand a l s zwaarder m a t e r i a a l ) worden n a a r h e t l e e m g e h a l t e a l s v o l g t i n g e d e e l d :
% leem

samenvattende namen

0-10
10 -17, 5
17,5-32, 5
32,5-50

leemarm zand
zwak lemig zand
sterk lemig zand
zeer sterk lemig zand

50 -85
85-100

zandige leem
siltige leem

*

lemig zand

and*

leem

Tevens minder dan 8% lutum

De z a n d f r a c t i e wordt n a a r de M50 o n d e r v e r d e e l d in:
M50tussen

samenvattende namen

50en 105u.m
105en 150urn
150en 210pm

uiterst fijn zand
zeerfijn zand
matig fijn zand

fijn zand

210en 420pm
420en2000um

matig grof zand
zeer grof zand

grof zand
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totaal "gereduceerde"zone:zieG-horizont.
vaaggronden:mineralegrondenzonderduidelijkepodzol-Bhorizont,zonderbriklaag enzondermineraleeerdlaag.
vergravengrond:grondwaarineenvergraven laagvoorkomt,die
tussen0en40cmdieptebegint,totgroterediepte
dan40cmdoorlooptendikkerisdan20cm (76-80).
zand:mineraalmateriaal datminderdan8%lutumfractie enminderdan50%leemfractiebevat.
zandfractie:mineraledelenmeteenkorrelgroottevan50tot
2000um.
zandgronden:grondenwaarvanhetmineraledeeltussen0en80
cmdieptevoormeerdandehelftvandedikteuitzand
bestaat (83).
zavel:zietextuurklasse.
zonderroest:ageenroest,of
broestdieperdan35cmbenedenmaaiveldbeginnend,of
croestondieperdan35cmbendenmaaiveldbeginnend,maarovermeerdan30cmonderbroken.
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Schaal 1 : 25 000

Afb. 7 Ligging vande proefplekken

4

BODEMFYSISCHONDERZOEK

4.1

Doelvanhetonderzoek

Hetdoelvanhetbodemfysisch onderzoek isombodemhorizonten
zoalsdieinhetHupselseBeekgebiedvoorkomen,fysischte
karakteriseren. InditgevalbetekentdatvoordeA-horizont
alleenhetmetenvaneenvochtkarakteristiek envoordeB2-,
Cll-,C12-,Dl-enD2-horizonten hetmetenvaneenvochtkarakteristiek eneenK-hrelatie.Erwordtookeenvergelijking
gemaakttussengemetenenberekendevochtkarakteristiekenen
tussengemetenenberekendeK-hrelaties.Debodemfysische
eigenschappenvandeafzonderlijkehorizontenwordenuiteindelijkgebruiktombodemeenhedenfysischtekarakteriserenzoalsisweergegevenopdekaartmetbodemfysischekaarteenheden
voorsimulatie (bijlage5).

4.2

Lokatievandemeetpunten

Eenoverzichtvande liggingvande7profielkuilenwaarmetingenenbemonsteringen zijnuitgevoerd,wordtgegeven inafb.7.
Tevens isdeliggingvan 5additionele lokatiesaangegevenwaar
grondmonsterszijnverzameld.Vanallegestokengrondmonsters
isdegranulaire samenstellingbepaald.
Uitdealgemene inleidingblijktdatdekeuzevandekuilenniet
"adrandom"is,maargebeurtopgrondvaneengeomorfologische
enbodemkundige analyse,de"samplestratification".Opdeze
manierwordteenmonsternameplaatsbepaalddierepresentatief
isvooreenbodemeenheid:hetbetrefthierduseengerichtemonsternamevannormprofielen.Afbeelding 8iseenvoorbeeldvan
eennormprofiel,inditgevaleenveldpodzolgrond,welke isbemonsterd.Dezewerkwijze levertbodemfysischegegevensperbodemeenheid,metnamevoordeverschillendehorizonten inhetprofiel.
Opgrondhiervankanerextrapolatienaareengrotergebiedplaatsvinden.
Tabel4geefteenoverzichtvandeverschillendegekarakteriseerdehorizonten;elkehorizont isinduplobemonsterd enhettotaal
aantalmonstersbedraagtdus 52.DeeigenschappenvandeCllg-horizontkomensterkovereenmetdievandeCll-horizont,vandaar
datdezetwee inéénklasse zijnondergebracht.
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Afb. 8

Profielkuil in eenveldpodzolgrond met tensiometers in de
verschillende horizonten voor het meten van de drukhoogte

Tabel4 Overzicht vandeproefplekkenendebemonsterde horizonten
ö-h relatie
1
2
3
4
5
6
7

Kuil 1,Brom proefveld
Kuil 2,Assink proefveld
Kuil 3,Lensink
Kuil 4,Assink bouwland
Kuil 5,Ten Barge
Kuil6,Schuurmans
Kuil 7,Faaks

Al
Al
Aan
Ai
Al
Al
Ap

B2 Cll
B2 cn*
B2 Cll
B2 Cll
B2 Cllg

K-h relatie

C12
C12
C12
C12

Cllg

Dl
Dl
Dl

B2
B2
B2
B2
D2 B2

Cll
Cll*

Cll
Cll

C12
C12
C12
C12

Cllg
Cllg

01
Dl
Dl

D2

* reeds gemeten door Bouma, 19S1
Totalen: A-horizont
B-horizont
Cll—/Cllg—horizont
C12-horizont
Dl-horizont (keileem)
D2-horizont (miocène klei)

7
5
6
4
3
1
25

Tabel5geeftderesultatenvandedoorhetBedrijfslaboratoriumvoorGrond-enGewasonderzoekteOosterbeek,uitgevoerde
32granulairanalysesvande12lokatiesweer.

4.3

Bemonsteringenmeetmethoden

Vooreenuitvoerigebeschrijvingvandegevolgdewerkwijzen
wordtverwezennaardemeetmethoden indeaanhangsels 7.1.1
t/m7.1.9.Onderstaandwordendezemethoden,waarnodig,nader
toegelicht.

K-hrelatie
Inaanhangsel7.1.1 wordtdedoorlatendheidsmetingbeschreven
volgensdegipskolommenmethode.BijdestudieinhetHupselse
Beekgebied isevenwelgeengipsgebruiktmaarpvc_cilinders
(diameter19,1cm,hoogte 20,0 cm). Decilinderswordenmeegenomennaarhetlaboratoriumvoordemetingen.Bijhetmeten
vandedoorlatendheidvaneengrondkunnentweetrajectenwordenonderscheiden: (1)hetverzadigde energnattetrajectvan
drukhoogteh=0cmtotongeveerh=-60cm;en (2)hetdrogere
trajectvanongeveerh=-60cmtoth=-16 000cm.
ad 1:Inhet laboratoriumwordtdeverzadigde doorlatendheid
gemeten aandemonsters indecilinders zoalsbeschrevenwordt
onderdegipskolommenmethode (aanhangsel 7.1.1).Aandezelfde
monsterswordt,metgebruikmaking vankorsten,deonverzadigde
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Tabel5 Analyseresultaten vandeproefplekken
nummeropdesituatiekaart (afb.7)

eenheid op de bodemkaart (bijlage 1)

naam

1
2
3
4

Kuil1,

Bromproefveld

Hn52

Kuil2,

Assink proefveld
Lensink

Hn52
zEZ55

Assink bouwland

Hn51

5
6
7
8

Kuil5,

TenBarge

Kuil6,

Schuurmans

Hn52
tZn52

Kuil3,
Kuil4,

Kuil7,

Faaks
Lokatie 8

9
10

Lokatie 9

11
12

Lokatie 11
Lokatie 12

num- hori- diepte

pH

hoofdbestanddelen

(KCl)

in Xvandegrond

zont

(cmmv.)

humus
(glv.)

1

2

3

4

5

Al
B2
Cll
C12
Al
B2
Cll
C12
Aan
B2
Cll
C12
Al
62
Cll
C12
Al
B2
Cllg

6
7

Dl
02
Al
Dl
AP

0-20
4,4
4,3
25-45
100-125 4,6
125-200 4,6
0-15
15-35
35-90
90-145
0-85
85-110
110-180
180-210
0-25
25-65
65-100
100-180
0-25
25-45
45-115
115-135
135-200
0-45
60-200
0-30

4,7
5,6
5,0
4,8
3,8
4,3
4,8
4,8
4,7
4,7
5,9
6,3
4,1
4,6
4,8
5,0
4,5
5,2
3,9
4,9
5,0
4,6
4,1

Cllg

30-50

Dl
-

50-200

8
9

-

80-110 4,5

70-100

4,9
5,8
0,9
0,3
2,9
3,4
0,2
0,1
8,4
1,3 .

0,3
0,2
4,2
2,2
0,9
0,4
7,4
1,8
0,1
0,3
1,3
3,7
2,8
4,7
0,5
0,5
0,2
0,6

jjm

urn

4,490,7

2,9
2,8
2,4
2,896,9
2,4
5,591,6
2,1
6,4 90,2 2,9
4,095,8
2,6
3,496,5
2.3
9,4 82,2 4,8
4,794,0
2,9
3,196,6
2,3
2,996,9
2,6
3,991,9
2,2
3,494,4
2,6
2,996,2
1,8
2,697,0
1,5
6,5 86,1 3,5
3,094,2
1,8
3,696,3
2,7
3,890,4
3,096,1

|jm

1,9
1,1
0,6
0,4
3,6
3,7
1,4
1,1
5,4
1,9
0,7
0,3
1,7
0,8
1,0
1,2
3,5
2,1
0,9

urn
5,2
3,6
4,5
3,2
9,5
9,1
2,2
4,7
9,0
1,9
1,1
2,1
2,7
1,2
5,1
3,2
6,4
1,8
3,8

19,2 10,817,5
56,841,9 37,4 20,329,2
5,690,7
3,0 2,8 6,3
4,291,1
2,397,2
12,886,7

5,8 4,1
2,7 2,1 5,1
1,5 0,9 2,1
6,6 6,2 3,0

33,9

19,4 80,4 12,0 7,5 4,7
gr.s tenen =63
11,787,7
5,8 6,0 8,7

-

11

-

12

-
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75-105

5,5

0,7

4,7

1,4

70-200 4,2

0,0
2,7

30-90

100-160 4,3

keileem
keileem
30-90 B2 met kiezel
70-200 glaukoniet; groen, lemig zand

um
3,0
3,6
5,8
5,5
5,8
6,8
4,9
8,3
5,2
1,6
3,0
4,1
2,0
2,2
5,3
7,9
3,2
2,3
6,0
2,0
1,6
5,2
2,7
3,0
3,7
1,3

um

pm

um

10,2

24,4

24,4

28,0

11,5
14,7

22,0

25,3

31,0

14,2
12,2

20,8
22,7

22,5
23,7

30,1
18,5

13,4

20,6

19,8

14,9

32,1

23,6

17,8

23,2

21,3

10,4

20,7

8,2
9,3

22,5

19,7
29,6

27,3

28,6

31,4
27,7

13,8

25,2

27,2

24,7

8,4

24,5
27,6

29,2

29,3

27,5

26,0

24,2

26,5

18,5

28,6

21,5

22,2
17,6

9,3
8,9

22,4
25,7

24,5
26,5

27,2

15,4

27,7

23,3

20,2
36,7

12,1
13,9

2,4
0,7

4,6
1,3

6,8
1,8
20,7

29,8
23,1
23,7
18,3
21,3
24,8

30,9

12,6

25,9

9,2

5,8

8,7

23,5

25,4

29,5

12,4

25,9

25,9

27,6

29,2

2,8

4,9

6,3

68,9

18,7
2,7
7,4
gr. grond .1362

27,4

19,6

9,2

54,8

18,7

31,3

2,6

86,0

11,3

1,0
3,7

gr. grond = 1638

7,091,6

2,9 4,3 0,4
gr.; tener =335

8,291,8

7,5 0,7 2,2
5,4 6,3

0,9
1,7
1,2
gr. grond = 866
1,7 16,2 59,4

4,1

24,9

35,7

6,2

Mm
168
172
142
166
155
154
143
144
162
179
168
160
174
163
156
137
171
173
145

7,7

20,7

8,0 5,4 7,8

18,678,7 13,7

21,0

12,1

gr.s tenen =94

0,2 13,385,8

mediaan

um

3,0
5,0
7,5
gr. grond = 1256
4,3 8,8 15,7

gr.s tenen =354

10
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vanhet
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doorlatendheidvandegrondgemetentoteendrukhoogtevanongeveerh=-60cmmetdekorstenmethode (aanhangsel 7.1.2).
ad2:Inhetdrogere traject,vanh=-60cmtoth=-16000cm,
wordtdeonverzadigde doorlatendheidbepaaldmetdeheteluchtmethode (aanhangsel7.1.3)ofmetdesorptivitymethode (aanhangsel 7.1.4).Deheteluchtmethode isvooralgeschiktvoorlemige
enkleihoudendegrondenenisdaarom inhetHupselseBeekgebied
gebruikt indekeileemendemiocèneklei.Desorptivitymethode
isvooralleoverige,zandige,horizontengebruikt.

ö-hrelatie
Inhetveldismettensiometers (aanhangsel7.1.5)envochtdoosjeseen"insitu"puntvandevochtkarakteristiekbepaald (aanhangsel 7.1.6).Hetverdereverloopvandevochtkarakteristiek
isinhetlaboratoriumbepaaldaandemonsters indepvc-cilinders,nadatdeze zijngebruiktomdeverzadigdeenonverzadigde
doorlatendheid tebepalen.Demonsterswordendaartoeverzadigd
endaarnazoopgestelddatzevrijkunnenverdampen.Periodiek
wordennuvochtgehalteendrukhoogtegemetenenditlevert
volgendepuntenvandedesorptievochtkarakteristiek.

Berekeningen
Degranulairanalysesvandeverschillendehorizonten (tabel5)
zijngebruiktomuitdekorrelgrootteverdeling deverzadigdeen
deonverzadigde doorlatendheid volgensBloementebepalen(aanhangsels7.1.7en7.1.8).TevenszijndeanalyseresultatengebruiktommetbehulpvanderegressieformulesvanPoelmande
vochtkarakteristiekvandeafzonderlijkehorizontenteberekenen.Dezeregressieformules zijnopgesteldaandehandvanvochtkarakteristiekbepalingenmetdeonderdrukmethode (aanhangsel
7.1.9).

4-4

Presentatievanderesultaten

DeresultatenvandegemetenenberekendeK-hrelatiesenvochtkarakteristiekenvandeafzonderlijkehorizonten,zijnallen
weergegeven ineengrafiekenzijntevindeninhetaanhangsel
7.2.Deindelingvandefigureninhetaanhangsel isalsvolgt:
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- gemeten K-h relaties en vochtkarakteristieken: Figuur 1-1-1 t/mVII—1—A
- samenvatting van de gemeten K-h relaties en
vochtkarakteristieken
: Figuur VIII—1—1 t/m VIII—1—14
- K-h relaties berekend volgens Bloemen en
vochtkarakteristieken berekend volgens
Poelman
: Figuur 1-2-1 t/m VI1-2-2
- samenvatting van de K-h relaties berekend
volgens Bloemen en vochtkarakteristieken
berekend volgens Poelman
: Figuur VIII—2—1 t/m VIII—2—14.

De samenvattende figuren voor de K-h r e l a t i e s en vochtkarakter i s t i e k e n . tonen de spreiding van de K-h r e l a t i e s en die van
de v o c h t k a r a k t e r i s t i e k e n voor een bepaalde h o r i z o n t . De getrokken r e g r e s s i e l i j n e n kunnen dienen a l s een gemiddelde K-h r e l a t i e en a l s een gemiddelde v o c h t k a r a k t e r i s t i e k voor een bepaalde
bodemhorizont. De samenvattende figuren voor zowel de berekende
a l s ook de gemeten K-h r e l a t i e s en v o c h t k a r a k t e r i s t i e k e n z i j n
behalve in het aanhangsel, ook in verkleinde vorm, in de t e k s t
weergegeven (afb. 9 t/m 17).
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Discussie
Vochtkarakteristiek

Zoweldegemetenalsookdeberekende vochtkarakteristieken
voordeAp-endeAan-horizont liggenrechtsvandievoorde
Al-horizonten.DitbetekentdatdeAp-enAan-horizonteneen
hogereberginghebbendandeoverigeAl-horizonten (afb.11,14
en 17).

K-h relatie
HetismoeilijkomdeverschillendeK-hrelatiesonderlingte
vergelijken.DevormvandeK-hrelatiesverschilt,maardit
levertnoggeeninformatieopmetbetrekkingtotwelkehorizont
nudegrootste opwaartseonverzadigde stromingkanonderhouden
(ziebijv.afb.9).Omtocheenvergelijkingvanafzonderlijke
K-h relatiesmogelijktemaken,is,uitgaandevandeK-hrelaties,destijghoogtecurveberekendenwelalsvolgt:
DeDarcyvergelijkingvoorverticale stromingkangeschreven
worden als:
*
v=-K(1+-r-);integratiehiervangeeft:ldz=ÛZ

Kvarieertmeth,determ

Zn

54

dh
j

JV + K

isdaaromnietkonstant,zodat:

Afb.9 SamenvattingvandegemetenK-hrelaties (datapunten)metde
geschetsteregressielijnvoordeB2-,Cil-endeC12-horizonten.
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Afb. 10 SamenvattingvandegemetenK-hrelaties (datapunten)metde
geschetste regressielijnvoordeDl-enD2-horizonten.
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Afb. 11 Samenvattingvandegemetenvochtkarakteristieken (datapunten)metdegeschetsteregressielijnvoordeA-,B2-,
Cll-enC12-horizonten;voordeDl-enD2-horizonten
zijndegemetencurvenweergegeven.
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Afb. 12 SamenvattingvandevolgensBloemenberekendeK-h relaties (datapunten)metdegeschetste regressielijnvoordeB2-,Cil-ende
Cl2-horizonten.
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Afb. 13 SamenvattingvandevolgensBloemenberekendeK-hrelatie (datapunten)metdegeschetsteregressielijnvoordeDl-enD2horizonten.
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Afb. 14 SamenvattingvandevolgensPoelmanberekendevochtkarakteristieken (datapunten)metdegeschetsteregressielijnvoorde
A-,B2-,Cll-enCl2-horizonten;voordeDl-enD2-horizontenzijndeberekendecurvenweergegeven.

60

Afb. 15 Geschetsteregressielijnenvandegemeten((---)K-h relatiesvoordeB2-,Cil-endeCl2-horizonten.
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Afb. 16 Geschetsteregressielijnenvandegemeten (
)ende
berekende (---)K-h relatiesvoordeDl-enD2-horizonten.
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Afb. 17 Geschetsteregressielijnenvandegemeten (
)ende
berekende (---)vochtkarakteristiekenvoordeA-,B2-,
Cll-enCl2-horizonten;bijdeDl-enD2-horizontenworden
deafzonderlijke curvenvergeleken.
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Deze vergelijking wordt met het computerprogramma van De Laat
stapsgewijs geïntegreerd. Z is de hoogte boven de grondwaterspiegel waar een drukhoogte h n heerst. Door een konstante flux
v te kiezen en door Kbijbepaalde waarden van h uit de K-h
relatie af te lezen,kan een kompleet profiel van z tegen h
worden uitgerekend. Als konstante flux v is in dit geval gekozen voor v = 2mm/dag omdat deze waarde ongeveer de gemiddelde
dagelijkse actuele verdamping van een gewas gedurende hetgroeiseizoen benadert.
Tabel 6 geeft de op dezewijze uitgerekende stijghoogten bij
pF = 4,2 enbiedt demogelijkheid om K-h relaties,nu omgezet
in stijghoogten, onderling te vergelijken.
Tabel6 Gemeten(gem.)enberekende(ber.)capillairestijghoogten,incm,bijeendrukhoogte
vanpF=4,2eneenkonstanteopwaartsefluxvan2mm/dag
4
5
6
1
3
7
2
gemiddelde stijghoogber.
ber.
gem.
ber.
ber.
gem.
gem.
gem.
gem.1ber.
gem.
ber.
gem.
ber.
te
en standaardafwijking
Horigemeten
berekend
zont
Kuil:

B2
Cll
C12
Dl
D2

100 135 79 151 86
88 59 109 40 75
125 55 96 49 111

50
36
39

99
81
69

58 82 64
68 119 41
57
52 789
41 603

133

89 + 10

93 + 46

101 + 23

49 + 14

101 + 24
50 295

56

8

543 4 349

41
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K-h relaties vande B2-,Cll- en C12-horizonten
Onderlinge vergelijking van de stijghoogten opbasis van gemeten K-h relaties:
Om de gemeten K-h relaties voor deB 2 - ,Cll- en C12-horizonten
onderling te vergelijken is gebruik gemaakt van de parametervrije toets van Kruskal-Wallis (Lehmann, 1975). Met deze toets
blijkt, dat bij een betrouwbaarheidsdrempel van a = 10%,de
stijghoogten voor deze horizonten onderling niet significant
verschillen. Met andere woorden, in deze studie volstaat één
K-h relatie om zowel deB 2 - ,Cll-als deC12-horizont te karakteriseren.
Onderlinge vergelijking van de volgens Bloemen berekende K-h
relaties:
Met de parametervrije toets van Kruskal-Wallis blijkt dat,
zelfs bij eenbetrouwbaarheidsdrempel van a= 5%, de stijghoogte voor deB2-,Cll- en C12-horizonten nog onderling significant verschillen. Anders dan bij de gemeten K-h relaties
kan dus bij deberekende K-h relaties niet volstaan worden
met één K-h relatie om zowel de B2-,Cll-als de C12-horizont
te karakteriseren. De verklaring hiervoor is datbij deberekening van de K-h relatie volgens Bloemen veel gewicht wordt
toegekend aanhet humusgehalte. Hierdoor komen de stijghoogten
voor de meer humeuze B2-horizonten (tabel 5)van de kuilen1
en 2op erg hoge waarden uit (tabel6 ) .
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50 +

56+4

Vergelijking vandestijghoogtentussengemetenenberekende
K-hrelaties:
Dezevergelijking isgemaaktmetdetweezijdige toets (Bolle
e.a., 1974)voorgepaardewaarnemingen.Uitdezevergelijking
blijktdat,bija=5%,destijghoogten vandegemetenK-h
relaties significanthoger zijndandievoordeberekenderelaties.Dithoudtindat,inditgeval,deopwaartseonverzadigde stromingbijdegemetenK-hrelatieshoger isdan
bijdeberekende.

K-hrelatiesvandeDl-enD2-horizonten
DeK-hrelatiesvandezehorizonten endusookdestijghoogtelijnenvandezehorizontenhebbeneengeheelanderverloop
dandievandeB2-,Cll-enC12-horizonten.Bij laatstgenoemde
horizontenneemtdestijghoogtelijnvanafpF=0namelijksnel
toetoteenmaximalewaardebijongeveerpF•2,4.Vanafdit
punttotpF=4,2neemtdestijghoogtenietverdertoe,maar
blijftkonstant.DaarentegenwordtbijdeDl-enD2-horizonten
nooiteenkonstantmaximumbereikt.Destijghoogtelijnblijft
voordezehorizonten toenemenvanpF=0totpF=4,2.Deverklaringhiervoor isdatleem-enkleihoudendegronden (Dl-en
D2-horizonten),ookinhetdrogeredeelvandevochtkarakterisvanongeveerpF=2,4totpF=4,2,nogovervoldoendekontinue,fijnecapillairenbeschikken omookinditdrogere traject
dewaterstroming tedoenplaatsvinden.
BijdevolgensBloemenberekendewaardenvoordeDl-enD2horizontenwordenonrealistischhogestijghoogtenverkregen.
Deverklaringhiervoor isdatdeBloemen-methode indezegevallentenonrechte istoegepast.Inleem-enkleihoudende
grondenmagdeBloemen-methodenamelijk alleenwordentoegepast
alsdekorrelgrootteklasse van 210tot2000urnineenvoldoendeaantal,ongeveer 5,fracties isonderverdeeld. Inmeeralgemenezingeldtdatdemethode-Bloemen ongeschiktisvoorkleigronden,omdathetcapillaire stromingsmodelvoorzand,indeze
grondennietrealistisch is.Hetbepalenvan5fracties inhet
traject210en2000umzaldusalszodanig geenbetereresultatenopleveren.
De stijghoogtenopbasisvangemetenK-hrelatiesvoordeB2-,
Cll-,C12-,Dl-enD2-horizonten zijnonderling statistischgetoetstmetdeaangepasteparametervrijetoetsvanKruskal-Wallis
(Wallace,1959).Uitdezetoetsblijktdatdestijghoogtenvan
dezevijfhorizonten,bija=5%,onderling significantverschillen.DestijghoogtenvoordehorizontenB2,Cll enC12
verschillen onderling nietsignificant,zoalsweeerderhebben
gezien.Dekon.klusieuitbeide toetsen isdatdeopwaartseon-.'
verzadigde stromingbijdegemetenK-h relatieshogerisbij
deB2-,Cll-enC12-horizontendanbijdeDl-enD2-horizonten
(tabel6).Eenzelfde toetskonnietworden uitgevoerdvoorde
berekendewaardenvande5horizontenomdatdestijghoogten
voordeDl-enD2-horizonten onrealistisch hoogwaren.
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4.6

Conclusies

Debelangrijksteresultatenvanhetfysischegedeeltevandeze
studiekunnen alsvolgtwordensamengevat:
1 Inzes,opgrondvandebodemkarteringonderscheiden,bodemhorizonten zijnmeervoudigemetingenvan0-h-enK-h relaties
verricht.Opgrondvandemetingenvandeö-hrelatiesworden
gemiddeldecurvengepresenteerdvoorvier lagen,teweten:
A-,B2-,Cll-enC12-horizonten;metingenvandeK-h relaties
resulteren ingemiddeldecurvenvoordedriehorizontenB2,
Cll enCl2.Voordeoverigetwee lagenwordenvanwegedegrote
spreidingbijdekeileem (Dl-horizont)endeéénmaligebemonsteringvandeoudeklei (D2-horizont)geengemiddelde,maar
afzonderlijkecurvengepresenteerd (afb.10).
2Destijghoogten opbasisvangemetenK-h relatiesvoordeB2-,
Cll-enC12-horizontenzijnonderlingnietsignificantverschillend.Bijdesimulatiekanduswordenvolstaanmetéén
relatie.Deovereenkomstige relatiesvoordekeileem(Dl-horizont)enoudeklei (D2-horizont)wijkensterkafvandie
vandeeerdergenoemdehorizonten.Voordebovengrondgeldt
datereenduidelijkverschil istussendeAp-enAan-horizontenenerzijds endeAl-horizontenanderzijds.Eerstgenoemdehorizontenhebbeneenhogereberging (afb.11,14en
17).
3Destijghoogtelijnen opbasisvandemetingenhebbenvoor
deB2-,Cll-enC12-horizonten eenanderverloopdandievoor
deDl-enD2-horizonten. Inheteerstegevalneemt destijghoogtevanafpF=0totongeveerpF= 2,4toeenblijftdaarnakonstant,terwijlbijdeDl-enD2-horizonten destijghoogtenblijven toenemen.Ditbetekentdat leem-enkleihoudendegronden,ookinhetdrogeretrajectvandevochtkarakteristiek,nogovervoldoendecapillairenbeschikkenomde
waterstroming teonderhouden.
4NaastdemetingenvandeK-hrelatie zijnookberekeningen
uitgevoerdmetdemethodeBloemen.Degemeten enberekende
K-hrelatiesverschillenonderlingvoordeB2-, Cll-enC12horizonten.AlsdeK-hrelatiesworden gebruiktvoorhet
uitrekenenvanstijghoogten,wordenmetdegemeten relaties
hogerestijghoogtenverkregendanmetdeberekenderelaties.
•Welwordthierbijopgemerktdatdevariatiebinnen dezes
verrichtemetingennogalgrootis.Ditgeldtzowelvoorde
stijghoogte opbasisvandegemetenalsvoordieopbasis
vandeberekendeK-h relaties (tabel6 ) .Voordekeileemen
oudekleiblijktdatdeberekeningen zeerhoge K-waarden
opleveren,dienietrealistisch zijnomdatdegebruiktemethodenietgeschikt isvoorkleihoudende gronden.Degemeten
curvengevenveel lagerewaarden aandandeberekende.
5Deberekende vochtkarakteristieken (pF-curven)volgensde
methodePoelman gevensteedshogerevochtgehalten,bijovereenkomstigedrukhoogten,dandegemetenwaarden.Deverschillenzijn echter,geziendeoptredende variatie,nieterg
groot.'Deberekeningenvoordekeileem geven intweevande
driegevallen sterkafwijkendewaarden,dienietrealistisch

66

lijken.Berekeningenvoordeoudekleikondennietworden
gemaaktbijgebrekaanregressievergelijkingen.
Inditproject zijnzowelgemetenalsberekende curvenverkregen,waarmeehetproefgebied HupselseBeek,behoudens
diegedeeltenwaargrindvoorkomt,terreindekkend fysisch
kanwordengekarakteriseerd.Afgezienvandekeileem ende
oudeklei,waarvoor alleengemetencurvenkunnenwordengebruikt,bestaatvoordeanderebodemhorizonten devraagof
deberekende curventoegepastkunnenworden.Dezevraagkan,
onsinziens,alleenwordenbeantwoord doortoetsingvia
simulatie.ÜithoudtindetoepassingvaneensimulatiemodelzoalsUNSATofSWATREvoorspecifieke lokaties inhet
HupselseBeek gebied.Weersgegevensvooreenbepaaldjaar,
bewortelingsdiepte,grondwaterstandsverloop endefysische
gegevens zijn inditverband invoergegevens,terwijlhet
vochtgehalte vandebodem (ofhetbijbehorendedrukhoogteverloop)alsoutputwordtgeleverd.Dezeoutputkanworden
vergelekenmetveldgegevensvoordebetreffende lokatie.
Zonderdezeveldtoetsing ishetmoeilijkdewaargenomenafwijkingen tussengemetenenberekende curvenophunsignificantietebeoordelen.Deaanwezigeveldvochtmetingenvan
Rijkswaterstaatvormen eenconcretebasisvoordezetoetsing,
Opgemerktkanwordendateensoortgelijke analysealdoorde
DienstWaterbeheervandeProvincieGelderland,vooreen
proefplek,isuitgevoerd.
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5

BODEMFYSISCHEKAARTEENHEDENVOORSIMULATIE

5.1

Inleiding

Opdezekaart (bijlage 5)isinformatiebijeengebrachtoverde
aanwezigheid,deverbreiding endeopeenvolgingvanbodemfysisch
onderscheiden lageninhetproefgebied HupselseBeek.Debeschouwde laagopeenvolging reikttoteendieptevan200cm-mv.
Hetverkregenkaartbeeld isgebaseerdophetzelfde aantalboringenalsdatvandebodemkaart (bijlage 1).Dekaartschaal
bedraagt 1:5 000.Elkomgrensdgedeeltevandezekaart,omgeven
doorandere eenhedenvormteenkaartvlak. Inelkkaartvlakis
eenkaarteenheid,kortweg eenheid,aangegevenmet eencijfercode.

5.2

Verklaringvandelegenda

Deopzetvande legendaberustopdevolgende indelingscriteria:
A:diktevandeeffectievewortelzone incm:
- 15cm:hiertoebehorendevaaggronden,broekeerdgronden
enmoerpodzolgronden;
- 25cm:hiertoe zijngerekend develdpodzolgronden,gooreerdgrondenenkleigronden;
- 35cm:hiertoebehorendelaarpodzolgronden,dematig
dikkegooreerdgronden endeenkeerdgronden.
Voordebeschrijvingwordtverwezennaarhoofdstuk 3.2.3;
voordeverbreiding ziebijlage1.
B:deaanwezigheid inhetprofielvaneenB2-en/ofCll-en/of
C12-horizont
-B2 :dezehorizontwordtbijalleveldpodzolgrondenen
laarpodzolgronden onderscheiden;
-Cll:dezehorizont isnagenoeg inallegevallenonderscheiden,behoudensdaarwaardeonderliggende keileemlaag
directaansluitopdeeffectievewortelzone;
•-C12:dezehorizontisalleendanonderscheiden,wanneerzich
geengrind,keileem ofoudekleiondieperdan 120cmmv.bevindt.
Voordebeschrijving ziehoofdstuk 3.2.3;voordeverbreiding ziebijlage1.
C:begindiepteklassen (cm-mv.)vangrind en/ofgrofzandlagen;
hierbijzijndeklassen:<40,40-80,80-120en>120onderscheiden.
Voordebeschrijving ziehoofdstuk 3.4;voordeverbreiding
ziebijlage3.

69

D:begindiepteklassen (cm-mv.)vankeileem;hierbijzijnde
klassen:<40,40-80,80-120en>120onderscheiden.
Voordebeschrijving ziehoofdstuk3.3;voordeverbreiding
ziebijlage2.
E:begindiepteklassen (cm-mv.)vanoudeklei;hierbijzijn
deklassen:<40,40-120en120-200onderscheiden.
Voordebeschrijving ziehoofdstuk3.3;voordeverbreiding
ziebijlage2.
Deverschillende kombinatiesvanonderscheiden horizontenzijn
indelegendameteencijfercode aangegeven enaangeduidals
bodemfysischekaarteenheid.Behalvevoorgrind/grof zanden
moerigmateriaal,zijndebijdeverschillendehorizontenbehorendebodemfysischeparameters,zoalsK-h relatieenvochtkarakteristiek,aangegeven inhoofdstuk4.4.
Voorgrind enmoerigmateriaal zijninhetkadervan ditonderzoekgeenbepalingenverricht.
Allekaartvlakkenmeteenidentiekeprofielopbouwzijnalséénzelfdebodemfysische kaarteenheid aangegeven.

5.3

Toelichtingopdeprocedure

Terverduidelijking vandeprocedureinzakedetoekenningvan
eenbodemfysischekaarteenheid (bijv.nr.14,bijlage 5)aan
eenzekerkaartvlak,dienthetvolgende:
Uitdebodemkaart (bijlage 1)blijkthetbetreffende kaartvlak
tebestaan uitveldpodzolgronden.Dediktevandeeffectieve
wortelzoneisvastgesteld op25cm.HieronderwordteenpodzolB-horizont (B2)aangetroffen.Dederdehorizont insuccessie
iseenCll-horizont,dietussen40en80cm-mv.overgaatin
grofzandmetgrind.Dit laatste isafteleidenuitbijlage3,
dekaartaangevende grind-en/ofgrofzandlagen.Aandezebodemfysischekaarteenheid ontbreektderhalvedeC12-horizont.
Blijkensbijlage 2,kaartaangevendekeileem enoudeklei,gaat
hetgrindtussen 120-200cm-mv.overinkeileem.
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