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1.

INLEIDING

1.1.Verantwoording
InhetkadervandedoctoraalstudieaandeLandbouwhogeschoolte
Wageningenisindeperiodemaart-oktober1974e e n onderzoeknaardebodemgesteldheidverrichtvaneengedeeltevanhetC.E.M.-reservaat "Baronie
Cranendock".
HetonderzoekvondplaatsvoorhetdoctoraalvakRegionaleBodemkunde
enwerdmogelijkgemaaktdoorbemiddelingvanmej.drs.C.J.M.Sloetvan
Oldruitenborgh(L.H.,vakgroepnatuurbehoud ennatuurbeheer).
Hetgeïnventariseerdegebiedisalsonderzoeksterreiningebruikbij
hetRijksinstituutvoorNatuurbeheer,waardeeffectenbestudeerdworden,
wanneerIJslandsepony'singezetwordenbijhetbeheervanvoormalige
cultuurgrondenennatuurterreinen.Inhetkadervanhetonderzoekvan
hetRijksinstituutvoorNatuurbeheer,afdelingzoölogieenbotanie,werkgroepbegrazingiseenonderzoeknaardebodemgesteldheidverricht.
Deleidingberusttebijdrs.P.Oosterveld (R.I.N.-werkgroepbegrazing).
Dealgemenebegeleidingwerdverzorgd' doordeheerH.N.Leys (R.I.N.).
Debodemkundigebegeleidingwerdinoverlegmetprof.dr.ir.L.J.Pons
verzorgddoorir.¥.vandeVesteringh (L.H.,vakgroepBodemkundeen
Geologie).
Eengedeeltevanhetgebied,"KetLangbosch"genaamd,werdeveneens
alsstudieopdrachtvoorhetdoctoraalvakRegionaleBodemkundeonderzocht
doorW.J.Corré.Mededoorzijnhulpwashetmogelijkhetveldonderzoek
binnendegesteldetijdafteronden.
VerderemedewerkingwerdverleenddoorH.L.Kanters (Stiboka,Wageningen),
dieveelinformatieverstrekteoverdegeologievandedekzandafzettingen.
1.2.Korteterreinbeschrijving (fig.1)
Hetonderzoeksgebied isgelegenindegemeenteMaarheezeenmaakt
sinds1970deeluitvanhetlandschapsreservaat "BaronieCranendock".
Sindseind 1972ishetterreiningebruikbijhetRijksinstituutvoor
Natuurbeheeralsproefterreinvoorhetonderzoeknaardemogelijkheden
IJslandsepony'sinteschakelenbijhetbeheervanvoormaligecultuurgrondenennatuurterreinen.
Hetterreinisongeveer 100hagrootenbestaatvoor+1/3deeluit
naaldbos,+1/3deeluitheideenstuifzand,+1/3deeluitvoormalige
cultuurgrondenenenkeleafgedektevuilnisbelten.
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1.3.Doelenprobleemstelling
Hetdoelvanhetonderzoekbetrofhetverzamelenvanbodemgegevens
vanhetonderzoeksterreinomeenbeterinzichttekunnenverkrijgenin
deeffectenvanhetbeheer,vooraloplangereduur,metIJslandsepony's,
Gegevensoverdebodemkunnenvooralwaardevol zijnombotanische
aspectenvanditbeheernadertekunnenverklaren.
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METHODIEKBNWERKWIJZE
Hetonderzoeknaardebodemgesteldheidheeftgeresulteerd ineen
bodemkaart,waaropdeaardendeverbreidingvanblijvendekenmerken
vandebodemzijnweergegeven.
Alvorenstotdekarteringvanhetgebiedovergegaanis,isinhet
voorjaarvan1974e e n globaleinventarisatievandeaanwezigebodemprofielenverricht.Aandehandhiervanisdeuiteindelijkelegendaopgesteld.Tevenszijnvanenkelekenmerkendeprofielengrondmonstersgenomen.
Inhetlaboratoriumisdekorrelgrootteverdeling enhethumusgehalte
bepaald.Dithadtotdoeldeschattingvandetextuurenhethumusgehalteinhetveldtevergemakkelijken.
Debodemgesteldheid isopdecultuurgrondeneninhetnaaldbosopgenomenvolgenseenraaienkartering,terwijldeheide-enstuifzandterreinenopgenomenzijnvolgensdezg.vrijekarteringmetbehulpvanluchtfoto'smetschaal1:2500.Debodemkaart isopgenomenopeenwerkkaart
metschaal 1:2500metdebedoelingdezeteverkleinentotschaal 1:5000.
Opdezelaatsteschaalisdeboringsdichtheid afgestemd,nl. 16-20boringen
perha,uitgevoerd tot1,20mdiepte.VanwegehetfeitdathetRijksinstituutvoorNatuurbeheerhaarinventarisatiesverwerktopkaartenmetschaal
1:25OO(b.v.devegetatiekaart)is,omvergelijkingvandiversekaarten
metdebodemkaartmogelijk temaken,dezekaartnietverkleind totschaal
1 :5OOO.Welzijnenkeleaanvullendekaartenopschaal 1:5000weergegeven.
Opgemerktmoetnogwordendatvanwegehetgecompliceerdepatroon
vanbodemgrenzeninbeboste stuifzandgebieden 20-25boringenperhatot
eenwisselendediepteverrichtzijnomdegrenzentussendekaarteenhedenbetertekunnenvaststellen.
Vanelkboorpuntisvoorallebodemhorizonten,dikte,kleur,leemenhumusgehalte enzandmediaangenoteerd endelegendaeenheidengrondwatertrapvastgesteld.
Infebruari 1975zijndewintergrondwaterstanden gecontroleerden
zijndeuiteindelijkegrenzentussendegrondwatertrappeningetekend.
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3. GESCHIEDENIS (fig2a,2b,2c)
OpdeeerstetopografischekaartvanNederlandverkendin1837bestaathetgebieduitheideenstuifzanddoorsnedenmetenkelewegenen/of
schaapsdriften.
Omstreeks 1860islangsdezuidoost-randvanhetterreineen100meter
bredestrookmetgrovedenaangelegd.Vermoedelijk isditgebeurdd.m.v.
zaad.Inhetgebiedwaarhetbosgestaanheeftkomenopafstandvan
5à6mondiepeevenwijdiglopendegreppeltjesvoor,waaruitvermoedelijk
zandgespitisomeenkiembedvoorhetzaadtecreërenentebeschermen
tegenwegwaaien(mond.med.heerH,L.Kanters).Hetbosisaangelegdom
dehierachtergelegenbouw-engraslandenvanhetSoerensonksegehucht
Eikenschoortegeninwaaiend stuifzandtebeschermen.Waarditbosgestaan
heeftwordennuvrijdikkeoverstovengrondengevonden.Opmerkelijkis
datveelevenwijdigaandelangezijdelopendestuifzandruggenvoorkomen,
diewijzenopinstuivenvanzandinhetbos.Aandezelangestrookbos
dankthethuidige "Langbosch"zijnnaam.
Toenmentussen1910en1920begonmetdeontginningvanhetvochtige
heidegebiedtussenhetonderzoeksgebied enhetdorpjeGastel,werdHet
Langboschmeteenzelfdestrookinzuidwestelijkerichtingverlengd,
waardoordenieuweontginningengevrijwaardwerdenvaninwaaiendstuifzand.
Omstreeks 1930isdoordetoenmaligegemeenteSoerendonkhethuidige
Langboschaangelegdenzijndemeesteinhetgebiedgelegencultuurgrondendoorboerenontgonnen.EendeelvanHetLangboschisvoordebebossingmetgrovedeneerstgeploegd.Verderwerdeeneenmaligebemesting
metthomasslakkenmeeluitgevoerd (mond.med.heerA.Vos,Soerendonk).
Degroeivanhetgrovedennenbosopgrotendeelhumusarmstuifzanden
uitgestovenlaagtesiszeermatig.Indejaren1935totdetweedewereldoorlogishetoudstegedeeltevanhetoorspronkelijkeLangboschvoorde
produktievanmijnhoutgekaptennadiennooitmeeringeplant.Oudeboomstobbenvanditboszijnintijdenvanbrandstofschaarste gedurendede
tweedewereldoorloguitgegraven.Ditisnogsteeds tezienaandevele
kuilen,dienunoginditterreinvoorkomen.
In1970ishetgebieddoordegemeenteMaarheezeaanStaatsbosbeheer
verkochtmethetdoeleengrootlanischapsreservaat testichten,waarin
hetbehoudvanhetoorspronkelijke landschapmethettennoordenvanhet
gebiedgelegenSoerendonkseGoorcentraalstaat,waarnahetin1972zijn
huidigebestemmingalsproefgebied voorminimaal 10jaarheeftgekregen.
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4.

GEOLOGIEENLANDSCHAP

4.1. Geologie
4.1.1.Pleistoceen
Indeomgevingvanhetgekarteerdegebiedkomenenkelegeologische
formatiesvoor(tabel1),dievandirectofindirectbelangzijnvoor
debodemgesteldheid.
Dediepereondergrond(+25meterdiep)wordtgevormddoorgrovere
grindhoudendezanden(FormatievanSterksel),tijdenshetCromerien
(Günz-Mindelinterglaciaal)afgezetdoordeRijn(Zonneveld, 1947).
Tijdens ofnahetElsterien(Mindel-ijstijs)heeftdeRijnditgebied
verlateneniswaarschijnlijk doortektonischebewegingenvandeondergrondmeeroostelijkgaanstromen.
TijdenshetSaalien(Riss-ijstijd)veranderdehetlandschapdoorde
steedsverdergaandetemperatuurdalinggeleidelijk ineenboomlozetoendra.
Opdefluviatielesedimentenwerdonderzeerkoudeomstandighedenmateriaal
vanlokaleoorsprongafgezet.Ditbestaatuiteengelaagdpakketverspoeld
enverstovengrofzand,fijnzandenleem (FormatievanEindhoven;Vander
Heide 1962).
Indevolgendewarmereperiode,hetEemien,werdendezeafzettingen
dooreenvegetatievastgelegdenvondbodemvormingplaats.Afzettingen
uitdezeperiodebestaanuithumeuszand,leemenlokaalsomsveen(FormatievanAsten.
TijdenshetVeichselien (Würm-ijstijd)ontstondopnieuweentoendraklimaatenzijneolischeafzettingengevormd (FormatievanTwente,tabel2),
GedurendedekoudstedelenvanhetWeichselien,hetOuder-enMiddenPleniglaciaal, werddoorkrachtigestormenveelzandverplaatst;door
sneeuwsmeltwatertradentevensuitgebreideverspoelingenop.Erwerdeen
pakketleemarmenzwaklemigfijnzandmetingeslotenleemlagenafgezet,
datwordtaangeduidmetdenaam fluvio-periglacialeafzettingen.
Hetligtinhetgebiedongeveer 1monderhetoppervlak.Inietsminder
koudetijdenwerdlokaalwatveengevormd.Opdefluvio-periglaciale
afzettingenzijndunne,gelaagdepakkettendekzandafgezet.
InheteerstegedeeltevanhetBoven-FleniglaciaalisdoornoordwestelijkestormenhetOuderdekzandIgesedimenteerd.Hetisaansterke
verspoelingonderheviggeweesteni.^meestal samenmethetbovenstedeel
vandefluvio-periglaciale afzettingendoorvorstwerkingkryoturbaatverwrongen.Indelaagstedelenvanhetlandschap,gelegenopdeovergang
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naarhetSoerendonkseGoor,zijnzelfsindefluvio-periglacialeafzettingeningeslotenveenlagenmeegekryoturbeerd.
OphetOuderdekzandIkomtzeervaakeeneveneenssomskryoturbaat
vervormdgrindlaagjevoor.DitlaagjestaatbekendalsdeLaagvanBeuningen.
HieropligthetOuderdekzandII,datbestaatuiteenveelalongestoord,dunpakketzwaktotzeersterklemigfijnzand.Naeenkorteiets
warmereperiode,deBölling-tijd,waairinenigebodemvormingplaatsvond,
daaldedetemperatuurweer.IndezeOudere-Dryastijd werdhetJongerdekzandIafgezet.Hetbestaatuitzwaklemigfijnzand,datzichvanhet
Ouderdekzandonderscheidt,doordathetbetergesorteerdenveelalminder
gelaagdis.JongerdekzandIligtingebieden,dienietinhetHoloceen
verstovenzijn,aandeoppervlakte.
Indevolgendewarmereperiode,deAlleröd-tijd,ontwikkeldezich
eenvrijdichtevegetatie.Ervondweerenigebodemvormingplaats,waarbijdez.g.LaagvanUsselowerdgevormd.Dezeissomsterugtevinden
alseengrijze,gebleektehorizont.
ToenindeJonge-Dryastijdhetklimaatopnieuwkouderwerd,traden
weerverstuivingenop.Dezeafzettingen,aangeduidmetdenaamJonger
dekzandII,zijnwatgrover,minderleemhoudendenbevattenveelalwat
fijngrind.Zeliggenalsduidelijkeruggeninhetterreino.a.hethoge
terreingedeeltemetstruikheide tennoordenvanHetLangbosch.
Dedekzandenzijnmineralogisch,zeerarm,omdathetpercentageverweerbaremineralenzeerlaagis.HetOuderdekzand isontstaandoorlokaleverstuivingvandebasisafzettingen,Jongerdekzanddoorlokale
verstuivingvanhetOuderdekzand (Crommelin,1965)•
4.1.2.Holoceen
HetHoloceenbegonongeveer 10.000jaargeledentoenuiteindelijk
eenstijgingvandetemperatuuroptradenhethuidigeklimaatontstond,
daarmeedeontwikkelingvangeslotenbosseninzettend.IndeMiddeleeuwen
echterontstondenalsgevolgvandesteedsverdergaandeontbossingop
dehogergelegengrondenuitgestrekteheidevelden.Bijdeopkomstvanhet
z.g.potstal-systeemwerdenopgroteschaalheideplaggenalsstrooisel
voorhetveegestoken,waardoorbijdeoudedorpenenlangszandwegen
opdeheizandverstuivingenoptradenalsgevolgvandevegetatieverwoesting.
Ookdeopkomstvandeboekweitcultuurinde16eeeuwalstypischroofbouwgewaswerktehetontstaanvanuiogebreidezandverstuivingenvermoedelijkindehand (Bisschops,1973).

-Het-
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Hetstuifzandverschiltvanhetdekzanddooreenlosserepakkingvan
dezandkorrels,eengeringerleemgehaite,hetontbrekenvaneenvolledig
ontwikkeldbodemprofielindebovengrondendeaanwezigheidvanhumeuze
lagenenbandjes.
InditgebiedzijnvooraldehogergelegenJongerdekzandII-ruggen
verstovenenopnieuwafgezetineengrilligrelief
4.2.Landschap
HetgekarteerdegebiedmaaktdeeluitvaneenzwakgolvendJongerdekzand-landschapmetenkeleJongerdekzandII-ruggen,stuifzandcomplexenen
diepingesnedenbeekdalen,b.v.HetSoerendonkseGoor.
Devlakkedelenvanhetlandschapliggenopeenhoogtevan28à29
meterbovenN.A.P.,terwijlhogedekzandruggenenstuifzandheuvelseen
hoogtekunnenbereikenvanmeerdan50m.
Hetgebiedwordtinhetzuidenbegrensddooreenvlakweidegebiedontgonnenuitvochtigeheide,waarinenkeledrooggelegdevennenvoorkomen.
Tennoordenvanhetterreinligthet,alsgevolgvaneutrofiëring,geheel
verlandeheidevenHetSoerendonkseGoor.Inhetmeestoostelijkgelegen
gedeeltekomentweedichtgeschovenvuilnisbeltenvoor.
Deontginningsgronden,gelegenbinnenhetonderzoeksterrein,zijn
voorhetgrootstedeelgedurende40jaaralsbouwlandingebruikgeweest.
Enkelepercelengelegenineenuitgentovenlaagtezijnpasnadetweede
wereldoorlogontgonnen.
4.3.Hydrologie
Hetgebiedkenteennatuurlijkeafwateringnaardeomliggendelagere
delenvanhetlandschap.Erkomengeenafwateringssloteninhetterrein
voor.
Veranderingenindehydrologievondenvoorheteerstplaatstentijde
vandegroteheide-ontginningen.Tenbehoevevandelandbouwwerddedetailontwateringindelagedelenvanhetlandschapverbeterdendeafvoercapacitéitvandehoofdleidingen(AchtersteLoopenStrijperAa)vergroot.
Hetgevolgvanditalleswaseenalgehelegrondwaterstandsdaling.Denog
aanwezigevochtigenatuurgebiedenkregeneendrogerkarakter.
Eenverderedroogleggingvanhetgebiedwerdveroorzaaktdoorde
ontginningvaneengedeeltevanhetHoerendonkseGoorin1957«Eengedeeltevanditvoormaligeheidevenwordtdrooggehoudendoorbemaling.

-Deze-

Dezeverlagingvandenatuurlijkewaterstandbeïnvloedttevensdewaterhuishoudingvandeomliggendeterreinen.
In1974vondendelaatsteveranderingenindehydrologieplaats.
Inhetkadervaneenruilverkavelingwerdongeveerevenwijdigaande
zuidgrensvanhetonderzoeksterreineendiepingegravenafwateringssloot
aangelegd.Dezeslootzalvooraldezuidzijdevanhetterreinnogdroger
maken.
Gedurendedelaatste40-50jaarisdestreeksteedsdrogergeworden.
Ditwasvanoorsprongvroegerniethetgeval.Gebrekkigemogelijkheden
toteensnelleafvoervanwatergavengrotedelenvandeomgevingengedeeltenvanhetgekarteerdegebiedeendrassigtotvochtigkarakter
(zie2aen2b).Tenbehoevevandelandbouwwerddehydrologieverbeterd.
Voornatuurterreinenechterbetekendediteenveranderinginnegatieve
zin;hetgeenzichuitteinhetverdwijnenvandrassigetotvochtigevegetaties.Vooralderestantenniet-ontgonnenvochtigeheide"verdroogden"
sterk.
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5-

BODEMVORMING

5-1. Bodemenbodemvorming
Debodemisdebovenstelaagvandeaardkorst (hetmoedermateriaal)
voorzoverdezedoorplantenbeworteldis,ofkanworden,ofvoozoverdeze
onderinvloedvanbepaaldeprocessenisveranderd.
Eenbodemprofielisopgebouwduitminofmeerevenwijdigaanhetoppervlakverlopendelagen(bodemhorizontengenaamd)metkenmerken,diehet
resultaatzijnvanbodemvormendeprocessen.Deopeenvolgingenmatevan
ontwikkelingvandebodemhorizontenzijnmedebepalendvoorhetonderscheidenvanverschillendebodemeenhedenbijeenbodemkartering.
Erkunnenenkeleonafhankelijkevariabelenofbodemvormendefactoren
wordenonderscheiden,waarmeehetsysteemvanbodemvormingkanworden
beschreven:moedermateriaal,klimaat,hydrologieentopografie,biologie,
mensentijd.Hetzijngeendirekteinvloedenvandezefactorendiede
bodemvormingtotgevolghebben.Zegeveneenindrukvandeomstandigheden,
waaronderdebodemvormingplaatsvindt.
5.2. Bodemvormendefactoren
5.2.1.Moedermateriaal
Hetmateriaal,waaruitterplaatsedoorbodemvormingeenbodemprofiel
metverschillendehorizontengevormdwordt,wordtmoedermateriaalgenoemd.
Inditgebiedishetmoedermateriaal dekzand;eenpleistocene,eolische
afzetting.Hetismineralogisch zeerarm,heefteenuniformekorrelgrootteverdelingenisgeheelkalkloos.
DeJongerdekzandIl-afzettingenzijnhetgrofstontwikkeld.
HetM50-cijferbedraagt 170micron,zodathetzandmatigfijngenoemdmag
worden.Hetzandistevensleemarm (<5$leem)enbevatveelfijngrind.
JongerdekzandIheefteenduidelijkfijneretextuur.HetM50-cijfer
vandezeafzettingbedraagt 140à130micron;hetzandvaltnognetinde
klassezeerfijn.Hetisbovendienlemigerenbevatongeveer 10%leem
(klasseleemarmtotzwaklemig).
Ouderdekzand,datlokaalindeondergrondvoorkomtissterklemig.
Hetzeersterklemig(25-40%leem)enbestaatuitzeerfijnzand
(M50-cijfer 110-120micron)
Hetfluvio-periglaciale zand,datonderhetOuderedekzandaangetroffenwordt,isduidelijkgroverenluemarm(minderdan5%leem).HetM5Ocijfervarieertvan160-250micron.Hetmagdusmatigfijntotmatiggrof
zandgenoemdworden.Deafzettingbevatbovendienfijngrind.

-Stuifzand-
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Stuifzand,datuitverstovenJongerdekzandIenIIontstaanis,
heeftongeveerdezelfdekorrelgrootteverdelingalsJongerdekzandI.
HetM50-cijfer"bedraagtnl.140-150micron,maarbevatduidelijkminder
leem,nl.ongeveer5%-Stuifzandonderscheidtzichookvandekzand,
doordathethumusbevat,nl.0,5-2%humus.
5.2.2.Klimaat
Debetekenisvanhetklimaatalsalgemenebodemvormende factoris
alsvolgtsamentevatten.
a.Hetbepaaltderichtingvanbewegingvanhetwaterindegrondende
hoeveelheid,diehiervoorbeschikbaaris.Hethuidigeklimaatmeteen
neerslagoverschottezamenmeteenzeerarmmoedermateriaalheefthet
ontstaanvanpodzolgrondeninditgebiedindehandgewerkt.
b.Hetbepaaltdesnelheidvanprocessen,diezichafspelenviadebodemtemperatuur.
c.Dewindheefttenslotteeeninvloedopdebodemvormingdooraf-ofaanvoervanmateriaal;bijvoorbeeldaanvoervanstuifzand,afvoervande
bovenstelagenvaneenbodemprofieldoorwinderosieenaanvoervan
kunstmest.
Tevensdientopgemerktteworden,datdoordeinvloedvanhetklimaat
opdevegetatieenwaterhuishoudingdebodemvormingookindirektbeïnvloed
wordt.
Hetklimaatalsgeheelvertoontovereendergelijkkleingebiedgeen
verschillen.Welzijnerverschillenopkorteafstand,hetmicroklimaat,
aanwezig.Mendenkeaanhetverschilinbodemtemperatuurineendichtnaaldbosofineenkalestuifzandvlakteopeenzonnigezomersedag.
5.2.3.Hydrologieentopografie
Inhetgebiedbestaateenverband tussendegrondwaterstand enhet
relief.Inlageterreingedeeltewordtdebodemvormingsterkdoordehogeregrondwaterstandenbeïnvloed.DituitzichmeestalineenhogerhumusgehaltevandeA1enhetontstaanvanbepaaldehydromorfekenmerken.
Hogeterreingedeeltenmetlagegrondwaterstandenondergaaneenbodemontwikkeling,waarbijalleenhetwaterafkomstigvanhetneerslagoverschot
vaninvloedis.
Naastdegrondwaterstand endematevanschommeling,diedezevertoont,
isvoordebodemvormingdestromingsrichtingvanhetbodemwatervanbelang.
Bijoverwegendeneerwaartse stromingontstaatvooralbijhooggelegen
grondeneensituatievan uitl'oging.Inprincipeisditbijallepodzolgrondenhetgeval.
-De-
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Dedroogsteenhoogstgelegengrondenzijnhetmeestgevoeligvoor
vegetatie-verwoestingendedaarmeegepaardgaandeverstuivinggeweest.
Erwordennuveleplekkenaangetroffenwaarhetzandisuitgestoventot
devochthoudendeondergrond.Ditishetgevolgvaneenliggingvlakboven
hetgrondwaterofvanhethogereleemgehaltevandeondergrond.Hetresultaatvandeverstuivingis,dathetoorspronkelijkereliefnagenoeggeheelisverdwenen;eriseennieuwreliefvoorondeplaatsgekomen.
5.2.4.Biologie
Floraenfaunazijnoorzaakvanhetontstaanvangrotehoeveelheden
levendeorganischestof,welkeafsterft,daarnaomgezetendoordegrond
verdeeldwordt.
Allereerstbeïnvloedtdelevendevegetatiedegronddooropnamevan
zoutenuitdebodemoplossing.Ditfeitisvanbelangbijverarmingvan
cultuurgrondendoormaaienenafvoerenofdoorbegrazen.
Dehumeuzebovengrond (A1-horizont)vangrondenisontstaandoor
afbraakenvermengingmetdegrondvangeproduceerdeorganischestof.
Debodemfloraen-faunaspeelteenbelangrijkerolbijdeomzettingvan
verseorganischestof.Homogenisatiedoormengendewerkingvanbodemdierenb.v.wormenenmollenvertragenhetverloopvanoverigebodemvormendeprocessen,diealsheterogenisatiekunnenwordensamengevat.
Ditishetgevalbijenkelecultuurgronden,waarindebovengrondveel
mollenenregenwormenvoorkomenenbijniet-ontgonnengrondenwaar
mestkeversdenatuurlijkegelaagheidkunnenverstoren.Inditverband
pastookdegraverijvankonijnen,dieinditgebiedveelvuldigvoorkomen.
5.2.5,Mens
Vanafhetmomentdatdemensvoorheteerstinditgebiedoptrad
iszijninvloedalsbodemvormendefactorsteedstoegenomen.Deoudste
sporenvanmenselijkebewoningzijnongeveer 12.000jaaroud.
Vondstenvanmensen,behorentotdeTjonger-cultuurgedurendehet
Alleröd-interstadiaal zijntenzuidenvanhetSoerendonkseGoorgevonden
(Iven,1974).
UithetNeolithicumzijnooksporenvanbewoningindezestreek
gevonden.Vermoedelijk zijntoenalsgevolgvaneen1andbouwsysteem
metroofbouwreedsdeeerste (nogkleine)heideveldenontstaan.
IndedaaropvolgendeBronstijd (17OO-65OvChr.)isdelandbouwende
bevolkingsterktoegenomenenheeftdeheidezichonderinvloeddaarvan

-uitgebreid-
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uitgebreid.Uitpollenanalystische onderzoekingenisgeblekendatrond
1700v.Chr.eenduidelijkeuitbreidingvanheidevaltwaartenemen
(Bisschops,1973)NaeensterkebewoningindeRomeinsetijdheeftdemenszichtegen
heteindevandezesdeeeuwdefinitiefinditgebiedgevestigd.Doorde
geleidelijke toenamevandebevolkingzijnindeloopvandeMiddeleeuwen
steedsgrotereoppervlaktennatuurlijkbosdoorkappenenbeweidingin
heideveldenveranderd.VanafdelateMiddeleeuwenhebbendeheidevelden
hunmaximaleuitbreidingbereiktdoorinvoeringvanhetpotstal-systeem.
Heideveldendiendenalsweidegrondenvoordeveleschaapskuddes,nodig
voorhetproducerenvanschapemest,enwerdengebruiktvoorhetsteken
vanheideplaggenvoordepotstal.Veelvuldigstekenvanplaggenopdezelfdeplaats,overbeweidingmetschapenenvermoedelijkdeboekweitcultuur
(Bisschops,1973)hebbengeleidtothetontstaanvangrotestuifzandcomplexen,zoalsHetLangboschenomgeving.
Nadeinvoeringvankunstmestronddeeeuwwisselingzijndevochtige
heideveldenontgonnentotcultuurgrondenenzijnincidenteeldedroogste
grondenbebostmetgroveden(Pinussylvestris).Tegelijkertijdisde
ontwateringvanhetgebiedverbeterdmetalsgevolggrondwaterstandsdalingen.Opditmomentisdemenselijkeinvloedinhetgekarteerdegebied
gereduceerdtothetlatengrazenvaneen15-talIJslandsepony'sopuit
decultuurgenomengronden,bos,heideenstuifzandmethetdoelhet
halfnatuurlijkeheide-stuifzandlandschapteherstellen.
5.2.6.Tijd
Eriseenzekeretijdsduurnodigomheteffectvandebodemvorming
zichtbaartemaken.Desnelheid,waarmeeverschillendebodemvormende
processenverlopeniszeerverschillend.Devormingvaneenpodzolprofiel
vereisteenzeerlangetijd.Aangenomenmagwordendatdebodemvorming
indelaatsteperiodevanhetPleistoceenisbegonnen,ca.10.000jaar
geleden.
5.3

Bodemvormendeprocessen

5.3-1•VormingA1-horizont
HetontstaanvaneenA1-horizontishetresultaatvandeproductie
vanorganischestofdoordevegetatieendeomzettingenverplaatsing
vandodeplantenrestendoorbodemorganismen.Dehoeveelheid doorde
vegetatiegeproduceerdeorganische stofisafhankelijkvanfactoren,die
deproductievandeplantbepalen,waarbijvooralchemischeenfysische

-aspecten-
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aspectenvanhetbodemprofieleenrolspelen.Deaardvandeorganische
stof,watbetreftdeC/N-verhouding enhetgehalteaanmineralevoedingsstoffenisafhankelijkvandehoeveelheidmineralevoedingsstoffen,die
voordeplantbeschikbaarzijnendeaardvandeplant.
Deomzettingvanverseorganischestofdoorbodemorganismeniseen
zeeringewikkeldproces.Hetzijnallereerstdebodemdieren,diede
plantendelenverkleinen.Degrootsteveranderingvindtplaats,wanneer
deomzettingineenlaterstadiumplaatsvindtdoorbacteriënenschimmels.Degroterebodemorganismenvervulleneenbelangrijkerolbijde
mengingvanorganischeenmineraledelen.
Dehumusvormenaanwezigindebouwvoorvanontgonnengrondenenin
natuurlijkebodemprofieleninhetkarteringsgebied zijnontstaanuit
heidevegetatiesgroeiendeopzure,zeervoedselarmebodems.Innatuurlijke
toestandwordendezehumusvormengekenmerktdooreenlaaggehalteaan
voedingsstoffeneneenhogeC/N-verhouding.
Debiologischeomzettingvanverseorganischestofindebovengrond
vaneenbodemprofiel totgehumificeerdmateriaalishetprocesdateen
A1-horizontdoetontstaan.DezeA1-horizontisderelatiefdonkergekleurdebovenlaagvaneenbodem.Dedikte,kleurenhethumusgehalte
vandezehorizontzijnbelangrijke criteriavoorhetonderscheidenvan
eenzg.mineraleeerdlaag(DeBakkerenSchelling,1966).Opgrondvan
hetalofnietaanwezigzijnvandezeeerdlaagonderscheidtmeneerdgrondeneenvaaggronden.Totdevaaggrondenwordenallestuifzandgronden
gerekend.DeA1-horizontheefthiernognieteenzodanigediktebereikt
datvaneeneerdlaaggesprokenmagworden.HetprocesvanA1-vormingkan
pasopgangkomennavastleggingvanhetstuifzand.Totdeeerdgronden
rekentmendegooreerdgronden.
5.3.2.Podzolering
Ditprocesisgebondenaangebiedenmeteenklimaatwaardeneerslag
deverdampingovertreft.Organischestof,ijzerenaluminiumwordenuit
debovengrondafgevoerd enzijnvooreendeelopzekerediepteweer neergeslagenindeB-horizont,terwijldegemakkelijkeoplosbarezoutengeheelzijnverdwenen.
AfbraakvanverseorganischestofkaninhoudenhumLnificatie(een
polymerisatieproces)en,ofeencompleteofgedeeltelijkeoxidatie
resulterend
inwateroplosbareorganischezuren.Ditkunnenzowel
laagmoleculaire,alifatischeenaromatische zurenalsfulvozurenmet
eenhoogmoleculairgewichtzijn.

-Sterk-
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Sterkcomplexechelateverbindingenvormendeorganischezuren
wordengevormdalsdeomstandighedenmindergeschiktzijnvoormineralisatieofhuminificatie.Ditishetgevalopzeerarmemoedermaterialen
(dekzand)metvegetaties,welkeorganischestofmeteenhoogC/N-quotient
produceren,b.v.heidevegetaties.Opdezearmegrondenwordtverseorganischestofomgezetinruwehumus,eeninstabielevormvanmoder. Hieruit
ontstaanoplosbareorganischeverbindingen,zoalshierbovenbeschreven,
dietevenszorgdragenvoordemigratievansesquioxyden(FeenAl)
(Jongerius,1959).
Erbestaanmomenteeltweetheoriën,waarmeedemigratievan
sesquioxydenineenbodemprofielgoedbeschrevenwordt(VanBreemen
enBrinkman,1974)•Fulvozurenzijninstaatinwateroplosbare,complexe (chelate)verbindingenmetFeenAltevormen.Waargenomenisdat,
wanneerdeverhoudingmetaal-fulvozurenstijgtdeoplosbaarheidvandeze
complexeverbindingendaalt.Eenfulvozuur-oplossingkandusdooreen
bodemprofielpercolerenencomplexenmetFeenAlvormentotdateenkritisbhe
verhoudingtussenmetaalenfulzozurenisbereiktenlangzamerhandhet
complexneerslaat.Ditverklaartdevormingvaneenuitspoelingshorizont
(A2)eneeninspoelingshorizont(B2).
Inhettweedegevalgaatmenervanuitdatlaagmoleculaireinwater
oplosbareorganischezuren(b.v.citroenzuur,oxaalzuur,enz.)ookbelangrijkecomplex-vormers zijn.Hunaanwezigheid ineenpodzolgrondis
aangetoondensommigevandezezurenstaanbekendalssterkecomplexvormersmetFeenAl.OokdezetheorieverklaartdevormingvaneenA2horizont.HoeafzettingindeB-horizontplaatsvindtisnognietgeheel
duidelijk.Vermoedelijk spelenhierexternefactorenalsmicrobiêleaantastingvanchelateverbindingen,ofhetstijgenvandepHindeonder-grondeenrol.Eeneenmaalgestartprocesvanaccumulatie schijntzichzelfinstand tehouden.
MenspreektinNederlandvanpodzolgronden,wanneerdeinspoelingshorizont (podzolB)duidelijkisontwikkeld (BakkerenSchelling,1966).
IndiendeorganischestofindeB-horizontvnl.uitamorfehumusbestaat,
spreektmenvanhumuspodzolgronden.
Insommigestuifzandgrondeniseentendensvanpodzoleringwaarte
nemen.NaenigetijdvanvastleggingdoorvegetatievindtmenindeA1horizontensomsonderdeA1-horizontafgeloogdezandkorrels,terwijl
enigecentimetersdieperbruinkleuringvaltwaartenemen.Menspreekt
danvaneenmicropodzol.
-5.3.3«Hydromorfe-
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5.3-3-

Hydromorfe kenmerken

5.3.3.1.Pleistoceen
FossielehydromorfekenmerkenuithetPleistoceenzijninde
ondergrondvanhoogbovenhetgrondwatergelegengrondenaanwezig.
Bijwegstuivenvandebovengrond zijndezeinstuifzandgebiedenaande
oppervlaktekomenteliggen.Dezehydromorfekenmerkenwordenookwel
samengevatmetdeterm"toendragley".Dezefossielekenmerkenzijnontstaanineentoendraklimaat tijdenshetBoven-Glaciaal,vóórdeAllerÖdtijdenkomenvoorinOuderdekzandII.
Hetijzerisniethomogeenverdeeldinijzerhuidjesronddezandkorrels,maarisineensterkvlekkerigofvlammendpatroonaanwezig
metvlekkenwelkewitgrijsvankleurzijn,waarhetijzertotaalverdwenenisenvlekkenwelkeoranjegeelenokervankleurzijn,waa:een
sterkeophopingvanijzerheeftplaatsgevonden.
5.3.3.2.Holoceen
Hydromorfeverschijnselenontstaanalsgevolgvaneenperiodieke
verzadigingvandegrondmetwater.Onderinvloedvanoxidatie-en
reductieprocesseniseenbepaaldeherverdelingvanijzerindegrond
opgetreden.Bijmeerzandigesedimentenisditvooraltezienaanhet
ontbrekenvanijzerhuidjesopdezandkorrels.Bijnatontwikkeldezandgrondenisnl.deC-horizontmeestalhomogeenbleekvankleuralsgevolg
vanhetontbrekenvandezeijzerhuidjes.Droogontwikkelde zandgronden
wordengekenmerktdoorhetvoorkomenvandenatuurlijkeaanwezigeijzerhuidjesomdezandkorrels.
HumuspodzolgrondenwordenonderverdeeldnaarhetvoorkomenofontbrekenvanijzerhuidjesrondomdezandkorrelsdirectonderdeB-horizont
inhaarpodzolgrondenenveldpodzolgronden.Opgrondvaneenvoldoende
dikteendieptevandeblekeijzerlozeC-horizont onderscheidtmende
volgendeeveneensinhetgekarteerdegebiedaanwezigehydromorfezandgronden: gooreerdgrondenenvlakvaaggronden.
5.3.4.Antropogeneinvloedopdebodemvorming
Derecensteinvloedvandemensopdebodemvormingisdeontginning
vandeheideveldengeweest.Speciaalbijpodzolgrondentredendansterke
bodemkundigeveranderingenop.Bijdeontginningvanhumuspodzolgronden
wordenverschillendehumusvormenindebouwvoorsamengebrachtafhankelijkvanhetaantalaangeploegdehorizontenvanhetoorspronkelijkepodzolprofiel.DoorbemestingenregelmatigebewerkingenstijgthetN-ge-
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haltevandeorganischestof(humus)entreedtmineralisatieopvanoorspronkelijkehumusvormenoferontstaan,milderehumusvormen.Hetgevolg
isdathetC/N-quotientvandeindegrondaanwezigeorganischestof
daalt.Tevensneemthetgehalteaanmineralevoedingsstoffenindehovengrondtoe.Hetbiologischlevenveranderttevens,waardooranderemineralisatie-enhuminificatieprocessengaanoptreden,indeplaatsvande
vroegereafbraakprocessen,waarorganischezurenbijvrijkomen.Hetpodzolisatieproces zaldangestoptzijn.
Verschilleningehaltesaanhumusvormenineenbouwvoorvaneenontgonnenpodzolgrondspelenopditmomenteenbelangrijkerolbijdesnelheidvanuitlogingvandebouwvoor.Verschillendehumustypenblijkenverschillentevertonenwatbetrefthunvermogenvoedingsstoffentebinden.
Eengevolgvandealgemenegrondwaterstandsdalingen inditgebied
isdatbodemvormendeprocessenonderdrogereomstandighedenplaatsvinden
danvroegerhetgevalwas.
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6.

BODEMKAARTENLEGENDA

6.1.

Legenda
Uitgangspuntvoordelegendavandebodemkaartvormthethuidige
systeemvanbodemclassificatievoorNederland (DeBakkerenSchelling,
1966).GebruikisgemaaktvanhetsysteemvanindelingvanNederlandse
bodemsmethunbenamingenopgrondvangedefinieerdedifferentiërende
criteria.Inverbandmetdegroteschaalwaaropgekarteerd isenhetdoel
vandekarteringisvoorsommigegrondeneenmeergedetailleerdeindeling
opgesteld.Debasisvoordecoderingenvandediverselegenda-eenheden
wordtgevormddoordelegendavandesystematischebodemkaartvanNederlandschaal1:50.000.

6.1.1.Opbouwlegenda(tabel3)
Ineersteinstantiekunnen devolgendebodemtypenonderscheiden
worden:gooreerdgronden,ve1dpodzo1gronden,haarpodzolgrondenenstuifzandgronden.
Gooreerdgronden (pZn)zijnnietverderonderverdeeld.Zekomenvoor
indelaagstedelenvanhetlandschap.
Veldpodzolgronden (Hn)zijnnaardedieptevandeprofielontwikkeling
onderverdeeldinveldpodzolgronden,waarbijdeC.-horizontbinnen40cm
begint (Hna)enveldpodzolgronden,waarbijdeC.-horizontdieperdan40cm
begint (Hnb).Laaggelegenveldpodzolgronden,landschappelijkgelegenop
deovergangvanveldpodzolgrondennaargooreerdgronden,hebbeneendunne
profielontwikkeling.DeA-horizontisdunontwikkeldendeC..-horizont
begintbinnen40cm.BijveldpodzolgrondenopdeovergangnaarhaarpodzolgrondenbegintdeC.-horizonteveneensbinnen40cm.DeA„-horizontisdan
meestalduidelijkdikkerontwikkeld.DeB-horizont isevenalsbijhaarpodzolgrondenvrijdunontwikkeldenvertoontmeestalveel"zakken".Inhet
eerstegevalkentdeveldpodzolgrond eenregelmatigegrondwaterstand,veroorzaaktdoordeliggingopeenhoferezandrugvlakbijhetlaaggelegen
SoerendonkseGoormeteenvrijstabielewaterstand.Hetgrondwaterstijgt
praktischnooittotdeB-horizont.Ingevallenwaarhetgrondwater,nuof
vroegervoordegrondwaterstandsdalingen,indewintertotdeB-horizont
reikten'szomersdiepwegzaktisdeB-horizont dieperdan40cmdiep
uitgezaktenvrijdikontwikkeld (Hnb).DeA?-horizontisgoedontwikkeld.
Haarpodzolgronden (Hd)komenupdeallerhoogsteterreingedeelten
voorenzijnbuitendeinvloedvanhetgrondwaterontstaan.Haarpodzolgrondenzijnnietverderonderverdeeld.

-Opgemerkt-
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Opgemerktmoetwordendatontgonnengrondentotdepodzolgronden
gerekendzijn,indiennoginspoelingskenmerken,zoalsgedeeltenvaninspoelingshorizontenofhumusfibersaanwezigzijn,welkewijzenopeen
ontgonnenpodzolgrond.Hetbodemvormingsproces,datindezegrondenplaats
vond,bepaaltdehuidigeeigenschappenvanontginningsgrondenendetoekomstigepotenties.
Stuifzandgrondenzijnontstaandoorverstuivinguitgronden(veelal
podzolgronden),diedoortoedoenvandemensinverstuivingzijngeraakt.
Hetaanwezigestuifzandpakketisingedeeldin5dikteklassen.
_1_

<20cmdik,code :alstoevoegingopdebodemkaartvermeld!

2 2 0 - 4 0 cmdik,code : Z..
_2 4 0 - 8 0 cmdik,code :Z~
4 80-120cmdik,code:Z,
J2,

>120cmdik,code:Z.

Bodemprofielenonderhetstuifzandpakketzijnalsvolgtingedeeld:
1stuifzandgrondenopeenbodemprofiel,nl.:
eenhaarpodzolgrond (Hd)
veldpodzolgrond (Hn)
gooreerdgrond (pZn)
2 stuifzandgrondenopeengedeeltevaneenbodemprofiel.
InditgevalbetrefthetinpraktischallegevallendeB?-horizontvan
eenveldpodzolgrond.DeA.-enA?-horizontzijnverstoven(B).
2.stuifzandgrondenopeenondergrondzonderbodemprofiel.
Dezezijnopgrondvanhetvoorkomenvanijzeringedeeldindrietypen:
aHeteerstetype(Zn)heeftonderinvloedvanhetgrondwatergestaan.
Alsgevolghiervanisdeondergrondtotaalontijzerdenbleek-grijs
vankleur,
^bHettweedetype(Zd/n)komtverreweghetmeestevoorenkenteen
sterkgevlektprofiel.Hetijzerisniethomogeenindegrondverdeeld,
maarisafgezetineenvlekkerigofvlammendpatroon.Erkomenplekken
voordietotaalontijzerd enwit-grijsvankleurzijn.
Waarhetijzerzichgeconcentreeidheeftkomenoranje-gele totokerkleurigevlekkenvoor.Hetgeheelkenteenzeerbontpatroon.Hetverschijnselisfossiel(toendragley).
_cHetderdetype(Zd)kentgeenontijzerdeondergrond.Debovenkant
vandeniet-verstovenondergrondwordtgekenmerktdoorhetvoorkomen
vanijzerhuidjesopdezandkorrels.

-Welke-
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Welkebodemprofielenopdezeafgestovengrondenvoordeverstuiving
aanweziggeweestzijnisnietmetzekerheid tezeggen.Opgrondvandein
hetterreinaanwezigeniet-verstovenbodemprofielenmogenweaannemendat
hethumuspodzolgrondengeweestzijn.Onderdeovergeblevenniet-verstoven
häarpodzolgrondenkomtpraktischaltijdeenoranje-gelegevlekteC-horizont
voor,onderveldpodzolgrondenechternooit.Hetisduszeerwaarschijnlijk,
datdestuifzandgrondenmeteengevlekteondergrond (Zd/n)verstovenhäarpodzolgrondengeweestzijn,evenalsdestuifzandgrondenmeteenniet-ontijzerdeondergrond (Zd).Destuifzandgrondenmeteentotaalontijzerde
ondergrond (Zn)zoudenzoweldieperafgestovenhäarpodzolgrondenalsafgestovenveldpodzolgrondenvoordeafstuivinggeweestkunnenzijn.Devoorkomendecombinatiesvanstuifzandpakkettenendebodemprofielenonderhet
stuifzandzijnsamengevatineengedeeltevantabel3«
6.1.2.Toevoegingen.
Eendrietaltoevoegingenisaangebrachtbijontginningsgrondenals
aanvullingopdecodering.
Teneersteisaandachtgeschonkenaandediktevandebouwvoor.Debewortelingisinpraktischallegevallengeconcentreerd indebouwvoor.
Tevensishierdebodemvruchtbaarheid geconcentreerd.Dediktevande
bouwvoorkanvaninvloedzijnopdehoeveelheidvoedingsstoffen,welke
vooreenvegetatiebeschikbaaris.
Erzijn2klassenonderscheiden:nl.eenbouwvoordikte tussen20en30cm
(pi)eneendiktevanmeerdan30cm(p2).
Dehoeveelheidvoedingsstoffenenwater,welkedoordebouwvoorgebondenkanworden,isinzandgrondenafhankelijkvandehoeveelheidhumus.
Bijuit-cultuurnamevanlandbouwgrondenishethumusgehaltevandebouwvooreenbelangrijkefactor,diedeverarmingssnelheidbeïnvloedt
(Heijink,1974)«Methetooghieropishethumusgehaltevandebouwvoor
indrieklasseningedeeld,nl.:weinighumeus(wh),humeus(h)enzeer
humeus(zh)metresp.devolgendehumusgehalten:minderdan3$ humus,
3-5 i° humusenmeerdan5 % humus.
Bijontgonnenhumuspodzolgronden isaangegevenwelkehorizontnogin
ongestoordevormonderdebouwvooraanwezigis.Hieruitkanmenaflezen
welkehorizontenbijdeontginningindebouwvoorzijnsamengebracht.
Hetvermogenvanhumusvoedingsstoffenvoorkortereoflangeretijdte
bindenisafhankelijkvanhethumustype.Vooralchemischsterkomgezette
humusisinstaatveelvoedingsstoffentebinden.Dezehumussoortkomt
vooralvoorindeB?-horizontvanhumuspodzolgronden.Vanwegehetfijn

-verdeelde-
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verdeelde karaktervan deze grotendeels inamorfe vormvoorkomendehumus,
isdezehumussoort eveneens in staatveel watervast tehouden.
IndeA.- enA?-horizont vanhumuspodzolgronden overweegt dehumusvormmoder,welke uit bolletjes gedeeltelijk omgezette organische stof
bestaat.Het vermogenvoedingsstoffen tebinden enwatervast tehouden
van dezehumussoort isveel kleiner dan dehumus,welke indeB_-horizont
voorkomt.
Verschillen in samenstelling van debouwvoor aanhumussoorten spelen
eenrolbij de snelheid vanuitlogingvan debouwvoor enbepalen tegelijkertijd dehoogte vanhet algemene bodemvruchtbaarheidsniveau. Om deze redenen
isaandacht geschonken aanhet ongestoord voorkomenvan deB_- enB,-horizont bij ontgonnen humuspodzolgronden.
Verdere toevoegingen op debodemkaart zijnweergegeven deormiddel
vanarceringen of een signatuur.Ten eerste is dit een stuifzanddekvan
minder dan 20 cm dikte voorkomend langs derand van stuifzandgebieden of
inuitgestoven laagtes.Tevens is op dekaart aangegeven waarna vastleggingvanhet stuifzand eenmicropodzol gevormd is.Met een signatuur is
aangegeven welke gedeelten vanHet Langbosch bij debosaanleg 25à 55cm
geploegd zijn of terreingedeelten welke diep verwerkt zijn, zoals dichtgeschoven vuilnisbelten en terreinen die voor opslagvankuilvoer gediend
hebben.
6.2.

Beschrijving kaarteenheden.
Inhet gekarteerde gebied zijn47kaart-eenheden onderscheiden.
Het zijn combinaties van eenbodemtype ontwikkeld indekzand en een stuifzanddek vanwisselende dikte ofbij ontginningsgronden combinaties van
eenbodemtypemet eenwisselend humusgehalte van debouwvoor en/ofde
dikte van debouwvoor.Van 20kaarteenheden is een profielbeschrijving
gemaakt.De overige kaarteenheden kunnen viabovengenoemde combinaties
uit debeschreven eenheden afgeleid worden.

6.2.1.

Niet-ontgonnen gronden.

6.2.1.1. Gooreerdgronden
Deze gronden komen voor op de overgangen naar debeekdalen.Een groot
gedeelte ligt inhetverlengde van eengroot stuifzandcomplexen isals
gevolghiervanbedektmet eenvrijdikke laag stuifzand.Het onderste deel
vanhetpakket stuifzand bestaatmeestal uit grijs,verstoven loodzand met
enkelehumuslaagjes. Inhet bovenste deel is eenduidelijke micro-podzol
ontwikkeld.Eenniet-overstoven gooreerdgrond komt op éénplaats aande
noordzijde vanhet gebied voor,waar dehumuspodzolgronden geleidelijk

-overgaan-

-21-

overgaanindeveengrondenvanhetSoerendonkseGoor(zieverderbeschrijving
gradiëntrapportHeijinkenVandeWetering,1975)•
Kaarteenheden:
-gooreerdgrond

pZn

-gooreerdgrondmetstuifzanddekvan40-80cmdik

Z2pZn

-gooreerdgrondmetstuifzanddekvan80-120cmdik

Z3pZn

ProfielbeschrijvingpZn:
A+5-0cm

donkerroodbruin(5YR 2/2),matigverteerddennestrooisel,
scherpeovergangnaar

A.0-6 cm

zeerdonkergrijs (10YR 3/1)»humusrijk,sterklemig,zeer
fijnzand,scherpeovergangnaar

B_6-22 cm

geelbruin(10YR5/4)» zeerhumusarm,sterklemig,zeerfijn
zandmetdonkerbruine (7»5YR3/2)spikkelsenstrepenbestaandeuitverteerdewortels,geleidelijkeovergangnaar

C1 1 22-30cm lichtgrijsgeel (10YR7/3)» uitersthumusarm,zwaklemig,
zeerfijnzandmetenkelespikkelsenstrepen,geleidelijke,
watgolvendeovergangnaar
C..30-40cm lichtgrijsgeel (10YR8/3)» zwaklemig,zeerfijnzand,
scherpe,watgolvendeovergangnaar
C

40-120cmlichtbruin (10YR6/3)totdonkerroodbruin(5YR3/2),
zwaklemig,zeerfijntotmatigfijnzandmetveeldoor
kryoturbatieverwrongengedeeltelijkveraarde,gerijpte
en/ofongerijpteveenbrokken,onregelmatigvanvorm,meestal
scheefstaand,zwart(5YR2/l)totdonkerroodbruin(5YR3/2).

Tot22cmkomenvrijveelbioporiënenfijneworteltjesvoor.Totdeze
diepteishetprofielvrijintensiefbeworteld.Dieperkomenmaarenkele
zeerkleinebioporiënen/ofworteltjesvoor.
ProfielbeschrijvingZ^pZn:
A+4-0 cm
A_0-4 cm
B_4-10 cm
C .10-18cm

donkerroodbruin(5YR 2/2),gedeeltelijkverteerdorganisch
materiaal,scherpeovergangnaar
grijs (10YR 6/1),zeerhumusarm,leemarm,zeerfijnzand,
vrijscherpeovergangnaar
grijsbruin (10YR 5/2),zeerhumusarm,leemarm,zeerfijn
zand,vrijscherpeovergangnaar
geeloker (10YR6/6),uitersthumusarm,leemarm,zeerfijn
zandenenkelegeelbruine (10YR5/6)meerhumeuzevlekken,
vrijscherpeovergangnaar

-°1.2-
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C.

18-50 cm

licht grijsgeel (10YR 7/4)>uitersthumusarm, leemarm,
zeer fijn zandmet onregelmatig ronde fletsgele (2,5Y8/4)
vlekken,vrij scherpe overgang naar

C 1 ,50-82cm

grijs (10YE 6/1),uitersthumusarm, leemarm, zeer fijn
zandmet smalle zeerdonkergrijze (10YR 3/0 "totzwarte
(10YR 2/l)humusbandjes, scherpe overgangnaar

A

82-92cm

zwart (7»5Y"R2/0),venig,zwak lemig, zeer fijn zand,
vrij scherpe,wat golvende overgangnaar

ACb 92-110 cm

grijsbruin (10YR 5/2),matighumusarm, zwaklemig, zeer
fijn zand,metveel donker grijsbruine (10YR 3/2) spikkels
envertikale streepjes,geleidelijk,watgolvend overgaand
in

C 1 h 110-120 cm lichtgrijs (10YR 7/0» leemarm tot zwaklemig, zeer fijn
zandmet gekryoturbeerd leemarm,matiggrof zand.
Hetprofiel is tot 110cmdoorworteld met fijneworteltjes;alleen inde
bovenste decimeters komenwat grotere wortels voor.Het isgelegen op een
plekwaar stuifzand ineenbeekdal gestovenis.
,2.1.2.Humuspodzolgronden
Voordat de eersteverstuivingen indit gebied optradenkwamenpraktisch alleen
maarhumuspodzolgronden voor.Eengroot gedeelte vandeze gronden isin
verstuiving geraakt ofbedektmet eenpakket stuifzandvanwisselende dikte.
Vooral veel haarpodzolgronden zijn inverstuiving geraakt.Deze gronden zijn
hethoogst bovenhetgrondwater gelegen enkennenvegetaties,die gevoelig
zijnvoor overbeweiding of te snelna .elkaarafplaggen.Het droge zand is
navernielingvandevegetatie niet bestand tegenwinderosie.
Veldpodzolgronden komenvoor langs derandenvanhet stuifzandgebied of
alsoverstovenkernenbinnenhet stuifzandgebied. Praktisch alleniet-overstovenveldpodzolgronden zijn tijdens de grootscheepse heide-ontginningen
ontgonnen.
Haarpodzolgronden komen inhetwestelijk gedeelte vanhet gebied voor,
waarhetbegin ligtvanhet strookvormige stuifzandgebied.Hier zijndeze
grondenniet inverstuiving geraakt.TennoordenvanHet Langbosch komt
ook eenconcentratie vanhaarpodzolgronden voor,ontwikkeld ineenhoge
Jonger dekzand II-rug.
Mogelijke "verontreinigingen" diekunnenvoorkomen zijnbinnenhet stuifzandgebied gelegen gedeeltelijk afgestoven profielen en zeer lokalevariaties inde diktevanhet stuifzandpakket.

-Kaarteenheden-
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Kaarteenheden:
-veldpodzolgrond,C.-horizontbeginnendbinnen40cm
-veldpodzolgrond,C1-horizontbeginnenddieperdan40cm

Hna
Hnb

-veldpodzolgrond,stuifzanddek20-40cmdik

Z..Hn

-veldpodzolgrond,stuifzanddek40-80cmdik

ZHn

-veldpodzolgrond,stuifzanddek80-120cmdik

Z,Hn
3

-haarpodzolgrond
-haarpodzolgrond,stuifzanddek20-40cmdik

Hd
Z1Hd

-haarpodzolgrond,stuifzanddek40-80cmdik

ZHd

-haarpodzolgrond,stuifzanddek80-120cmdik

Z,Hd
3

ProfielbeschrijvingHna:
Ao+3-0cm

donkerroodbruin(5Y 3/2),onverteerd heidestrooisel,
scherpeovergangnaar

A.0-4 cm

zwart(7,5YR 2/o),humusrijk,zwaklemig,zeerfijnzand,
scherpeovergangnaar

A_4-9 cm

grijs(10YR6/1),zeerhumusarm,leemarm,zeerfijnzand,
scherpeovergangnaar

B_h9-17 cm

zeerdonkerbruin (10YR 2/2),zeerhumeus,leemarm,zeer
fijnzand,matigscherpeovergangnaar

B2.217-21cm

donkerbruin (7,5Y 3/2),matighumeus,zwaklemig,zeer
fijnzandmetenkeledunne,donkerroodbruine (5YR 3/2)
fibers,scherpeovergangnaar

B3.1 21-27cm

bruintotdonkerbruin(7,5Y4/3),matighumusarm,zwak
lemig,zeerfijnzandmetonregelmatiggevormderondetot
langwerpigegeelbruine (10YR5/6)humusarmerevlekken,
matigscherpeovergangnaar

B3.227-40cm

fletsgeel(2,5Y8/4),uitersthumusarm,zwaklemig,zeer
fijnzandmetenkelefijne,donkerroodbruine (5YR 3/4)
verticalewortelkanaaltjesopgevuldmetorganischmateriaal,
geleidelijkeovergangnaar

C1.140-93cm

wit(2,5Y8/2)totfletsgeel (2,5Y8/4),zwaklemig,zeer
fijnzandmetongeveer10%vandeoppervlakte bedekkende
grotewitte (2,5Y8/2)vlekken,gedeeltelijkverstoorde
gelaagdheid,scherpeovergang,bestaandeuitlaagjemet
fijnegrindjesnaar

C1.293-120cm

sterkgekryoturbeerdehorizontmetlichtgrijze (5YR7/2),
sterklemig,zeerfijnzandenwit (10YR8/1),leemarm,
matiggrofzand.
-Dit-
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Ditprofielisgelegenopdeovergangnaareengooreerdgrondaandenoordzijdevanhetgekarteerdegebied.Opmerkelijkisdatditprofielniet
dieperisdan40cmbeworteldis.Devegetatiebestaatuitstruikheide
metwatpijpestrootje.
ProfielbeschrijvingHnb:
A0+5-0cm
onverteerdbosstrooisel,liggendop
A18-7 cm

B2h 9-21 cm

zeerdonkergrijs(10YR 3/1),zeerhumeus,leemarm,zeer
fijnzand,vrijscherpeovergangnaar
donkergrijs(10YR4/l)»zeerhumusarm,leemarm,zeerfijn
zand,vrijscherpeovergangnaar
zwart(10YR 2/l),zeerhumeus,leemarm,zeerfijnzand,

B2.221-38cm

vrijscherpe,watgolvendeovergangnaar
donkerroodbruin(5YR 3/2),matighumeus,leemarm,zeer

B3.1 38-48cm

fijnzand,scherpe onregelmatigeovergangnaar
geelbruin(10YR 5/8),zeerhumusarm,leemarm,matigfijn

B3.248-63cm

zand,geleidelijkeovergangnaar
geeloker(10YR 6/6),uitersthumusarm,leemarm,matig

A27-9cm

fijnzand,vrijscherpeovergangnaar
C1.163-120cm lichtgrijs (2,5Y 7/2),leemarm,zeerfijnzand,natuurlijkgelaagdmetgeelbruine (10YR 5/6),humusfibersop
meerlemigelaagjes.
Bewortelingisinditprofieltotongeveer60cmdieptemogelijk.Ditprofiel
isevenalshetvolgendeprofielgelegenindelageredelenvanzwakgolvend
JongDekzand-landschap waaropkorteafstandgeenbeekdaleningesnedenzijn.
Inperiodenmethogewaterstandishetmogelijkdathetgrondwatertotaan
deBp-horizontreikt.
ProfielbeschrijvingZ1Hn:
A04-0cm

donkerbruin(10YR4/3onverteerdbosstrooiselliggendop

A20-3 cm
B23-12cm

lichtgrijs (10YR7/0» zeerhumusarm,leemarm,zeer
fijnzand,scherpeovergangnaar
grijsbruin(10YR 5/2),matighumusarm,leemarm,zeer

C1 12-25cm

fijnzand,vrijscherpeovergangnaar
lichtbruin (10YR 6/3),zeerhumusarm,leemarm,zeer

A1.b25-31cm

fijnzand,zeerscherpeovergnagnaar
zwart(10YR 2/1),humusrijke,sterklemig,zeerfijn

A2.b31-45cm
B.2.h.b45-55cm

zand,scherpeovergangnaar
grijs (10YR 6/l),matighumusarm,zwaklemig,zeerfijn
zand,geleidelijkeovergangnaar
zeerdonkerbruin (10YR 2/2),zeerhumeus,zwaklemig,
zeerfijnzand,geleidelijkeovergangnaar
-B.P.P.b-
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B.2.2."b55-68cm

donkerroodbruin(5YR3/4)» matighumeus,zwaklemig,
matigfijnzand,metenigedonkereenlichterefibers,
geleidelijke,golvendeovergangnaar

B.3.b68-92cm

geelbruin(10YR 5/8),zeerhumusarm,leemarm,matig
fijnzand,gedeeltelijknoggeogeengelaagd,metenkele
donkerbruine (7»5YR4/4)humusfibers,scherpegolvende
overgangnaar

C1.1.b92-135cm

fletsgeel (2,5Y7/4)» uitersthumusarm,leemarm,zeer
fijntotmatigfijnzand,metgekryoturbeerde,fletsgele
(5Y7/3)» zeersterklemige,zeerfijnezandlaagjes.

Totongeveer60cmishetprofielbeworteld.Hetstuifzandiszeerintensief
beworteld.Hierkomenveelwortelsvaneengrotediametervoor.
ProfielbeschrijvingHd:
A10-4cm
A24-9 cm

zeerdonkergrijs (10YR3/0»matighumeus,leemarm,matig
fijnzand,scherpeovergangnaar
grijs (10YR 5/0» uitersthumusarm,leemarm,matigfijn

B19-14cm

zand,scherpeovergangnaar
zeerdonkergrijs (10YR3/l)totzwart(10YR2/0» matig
humeus,leemarm,matigfijnzand,scherpe,golvendeovergang

B2h14-20cm

naar
zwart(10YR2/l)» zeerhumeus,leemarm,matigfijnzand,

scherpe,golvendeovergangnaar
B2.220-21 cm donkerroodbruin(2,5YR 2/4),matighumeus,leemarm,matig
fijnzand,verkittelaagbestaandeuitFe,Alenhumus
(ziePape,1965)
B3.121-34cm bruinoker(7»5YR 5/8),matighumusarm,leemarm,matigfijn
zand,enigszinsverkit,metdonkerroodbruine (5YR 3/4)
fibers,vrijscherpe,golvendeovergangnaar
B3.234-40cm geeloker(10YR 6/6) matighumusarm,leemarm,matigfijn
zandmetenkeledonkerbruine (7»5YR4/4)fibers,vrij
scherpe,onregelmatigeovergang"naar
C1.140-51cm geel(10YR 7/6),leemarm,matigfijnzand,scherpeovergangnaar
C1.251-72cm fletsgeel (2,5Y8/4),zwaklenig,zeerfijnzandmetenkele
lichtbruine (10YR6/3)humusfibers
C1.372-120cmfletsgeel (2,5Y8/4),zwaklemig,zeerfijnzandmetveel
grote,onregelmatigegevormde,gele(10YR7/8)Fe-vlekken
enenkeleoranjebruine (5YR 5/8),sterkverkitteFe-vlekken.

-Het-
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HetprofielisgelegenopeenhogeJongerdekzandII-rugtennoordenvan
HetLangbosch.Devegetatiebestaatuiteengoedontwikkeldestruikheidevegetatie.TotdeB2h-horizontishetprofielintensiefbeworteld.DeverkitteB2.2-horizontbelemmerteendieperebeworteling.
6.2.1.3.Afgestoven_gronden
Afgestovengrondenkomenvoorineengrootstuifzandgebied,vormendeeen
strooklopendevanzuidwestelijkenaarnoordoostelijkerichting.Dezestrook
beslaatongeveer2/3deelvanhetgekarteerdegebiedenligtevenwijdig
aandezuidgrensvanhetgebied.Eenzeergrootgedeeltevandezestuifzandenisinhetbeginvandezeeeuwbebost,resulterendeinHetLangbosch.
Inhetcentrumvanhetgebiedkomtnogeenstukjenatuurlijkstuifzand
voor.Hierkrijgtmenenigideewatvoorlandschapvoordebebossingaanwezigwas.
Afgestorvengrondennemengroteoppervlaktesinhetcentrumvandestuifzandstrookin.Langsderandenenaanhetoostelijkeuiteindevandeze
strookkomendemeesteoverstovengrondenvoor.Inhetcentrumvande
stuifzandstrookkomeneveneensalslanggerekte"eilanden",gelegentussen
afgestovengronden,overstovengronden,meestalveldpodzolgronden,voor.
Afstuivingismogelijktoteenlaag,diemeerweerstandbiedttegende
wind.DitkanzijneenB?-horizont,eenlaagdiemeerleembevatofeen
vochtigerlaag.
TotopdeB?-horizontafgestovenprofielenkomennietveelvoor.
Tweebelangrijkeoppervlaktenliggenietstenoostenvanhetcentrum
eninhetzuidwestelijkdeelvanHetLangbosch;verderliggennogenkele
verspreidevlakjesinhetterrein.Verontreinigingenbinnendezekaartvlakkenzijnprofielendieminderver(A_-horizontnogaanwezig)ofverder(bv.totindeB,-horizont)zijnafgestoven.
TotopijzerloosC-materiaalafgestovengrondenkomenvoorineenstrook
langsveldpodzolgrondenlangsdezuidzijdevanhetterreinineengroot
oppervlakinhetoostelijkdeelvandestuifzandstrook.Alsverontreinigingen
komenplaatselijkrestenvaneenB,-horizont,ofplekkenmettoendragley
voor.
Gronden,verstoventotopC-materiaalmettoendragley,komenhetmeest
voor,vooralovergroteoppervlaktesinhetcentrumvanHetLangboschen
inhetaangrenzendenatuurlijke stuifzandgebied.Kleinereoppervlakten
liggenverspreidtemiddenvananderegronden.Toendragleyiseenverschijnseldatisontstaandoorverplaatsingvanijzer.Hetpatroonvandeijzervlekkenenijzerlozevlekkeniszeervariabel.Vaakisdematrixkleur

-grijs-
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grijsenkomenervrijregelmatigeoranjeroestvlekkeninvoor,maarop
verschillendeplaatsenkomennaastelkaarwitgrijze,geheelontijzerdeen
ijzerhoudend geeltotfeloranjegekleurdevertikalebanenvoor.
AlsverontreinigingkomensomsplaatselijkrestenvaneenB-horizontvoor.
Afgestovengrondenmetijzerhuidjesomdezandkorrelsindeondergrond
komenopeenpaarplaatsenvoor.Teneersteinhetzuidwestelijkepuntje
vanhetgebied.TentweedeopdehogeJongerdekzandII-rugtennoorden
vanHetLangbosohinenkelediepekuilen,diegediendhebbenvoorzandwinning.Hierwasgeendiepereuitstuivingmogelijktotijzerloos of
gevlektC-materiaal.
Kaarteenheden:
-gronden,afgestoventotdeB?-horizont
-geenstuifzanddekdikkerdan20cm

B

-stuifzanddek20-40cmdik

Z1B

-stuifzanddek40-80cmdik

Z2B

-gronden,afgestoventotijzerloos C-materiaal
-geenstuifzanddekdikkerdan20cm

Zn

-stuifzanddek20-40cmdik

Z1Zn

-stuifzanddek40-80cmdik

Z2Zn

-stuifzanddek80-120cmdik

Z3Zn

-gronden,afgestoventotgedeeltelijkontijzerdenijzerhoudend
C-materiaal
-geenstuifzanddekdikkerdan20cm

Zd/n

-stuifzanddek20-40cmdik

Z1Zd/n

-stuifzanddek40-80cmdik

Z2Zd/n

-stuifzanddek80-120cmdik

Z3Zd/n

-gronden,afgestoventotC-materiaalmetijzerhuidjesrondde
zandkorrels
-geenstuifzanddekdikkerdan20cm
-stuifzanddek20-40cmdik

Zd
Z1Zd

ProfielbeschrijvingZ1B:
A06-0 cm

donkerroodbruin,onverteerdbosstrooisel,scherpe

C10-23 cm

overgangnaar
fletsgeel,zeerhumusarm,leemarm,zeerfijnzand
metonregelmatiggevormde,grijze (10YR6/1)brokkenvaneendoorgeploegdemicropodzol,scherpeovergangnaar

B2hb23-30cm

zeerdonkerbruin (10YR2/2)totzwart(10YR 2/l),zeer
humeus,leemarm,zeerfijnzand,vrijscherpeovergang
naar
-B2.2b-
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82.21)30-41cni donkerroodbruin(5YR3/4)>matighumusarm,zwaklemig,
zeerfijnzand,geleidelijkeovergangnaar
B3b41-64cm
geelbruin(10YR 5/6),zeerhumusarm,zwaklemig,zeer
fijnzandmetdonkerbruine (7*5YR4/4)humusfibers,
vrijscherpeovergangnaar
C1.1.b64-98cm lichtgrijsgeel (10YR7/4)» zwaklemig,zeerfijnzand,
natuurlijkgelaagdmetenkeledunne,geelbruine (10YR5/8)
humusfibers,scherpeovergangnaar
C1.2b98-120cm lichtgrijsgeel (10YR7/4)» zwaktotsterklemig,zeer
fijnzand,natuurlijkgelaagd.
DitprofielisgelegenietstenoostenvanhetcentrumvanHetLangbosch.
BewortelingismogelijktotdeC-horizont.HetstuifzandendeB2h-horizont
isintensiefbeworteld,diepergelegenhorizontenafnemendminder.
ProfielbeschrijvingZn(mettoevoegingstuifzanddek0-20cmdik):
A01-0cm

donkerbruin(7,5YR 3/2),gedeeltelijkomgezetbosstrooisel,scherpeovergangnaar

A20-3cm

lichtgrijs(10YR6/1),uitersthumusarm,leemarm,zeer
fijnzand,scherpeovergangnaar

B23-6cm

lichtgrijsbruin (10YR6/2),zeerhumusarm,leemarm,
zeerfijnzand,vrijscherpeovergangnaar

C16-10 cm

lichtbruin(10YR6/3),uitersthumusarm,leemarm,zeer
fijnzand,scherpeovergangnaar

C1.1b 10-26cm

fletsgeel (2,5Y8/4),leemarm,zeerfijnzandmetveel
lichtbruine (10YR6/3)vlekken,scherpeovergangnaar

C1.2.b26-38cm

lichtgrijs(10YR7/0» sterklemig,zeerfijnzandmet
enkelelichtgrijsgele(10YR7/4)vlekken,natuurlijk
gelaagd,scherpe,golvendeovergangnaar

C1.3.b38-46cm

rossig(5Y7/3)» zwaklemig,zeerfijnzandmetenkele
onregelmatig,ronde,gele(10YR8/8)vlekken,scherpe
overgangnaar

C1.4.b46-48cm

geel(10YR 7/6),leemarm,matiggrofzand,grindhoudend
(LaagvanBeuningen),scherpeovergangnaar

C1.5.b48-120cm wit(10YR8/1),leemarm,zeerfijnzandmetenkele,
gekryoturbeerde,zwaklemigelagen.
Hetprofielisgelegenineenslechtgroeiendedennenaanplantlangsdezuidrandvanhetgebied.Tot10cmdiepishetprofielintensiefbeworteld,
dieperwordentot46cmdiepenkelefijneworteltjesgevonden.

-Profielbeschrijving-
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ProfielbeschrijvingZ1Zd/n:
AO5-0cm

donkerroodbruin(5YR3/5)» vrijwelonverteerdbosstrooisel,scherpeovergangnaar

C10-24cm

lichtgrijsgeel (10YR7/4)»uitersthumusarm,leemarm,
zeerfijnzandmeteendoorgeploegdemicropodzol

C1.1.b24-60cm

fletsgeel (2,5Y 7/4).zwaklemig,zeerfijnzand,natuurlijkgelaagd,metveelwitte(10YR8/l),ijzerlozeen
oranjegele (10YR6/8)ijzerhoudende,onregelmatiggevormde
vlekken,vrijscherpeovergangnaar

C1.2.b60-75cm

lichtgrijs (5Y 7/2),zeersterklemig,uiterstfijntot
zeerfijnzandmetgeeloker(10YR6/8)gekleurde,onregelmatiggevormdevlekken,natuurlijkegelaagdheidaanwezig,vrijscherpeovergangnaar

C1.3.b75-87cm geel(10YR7/8),leemarm,zeerfijnzand,natuurlijk
gelaagdmetwitte(10YR8/1),ijzerlozevlekken,vrij
scherpeovergangnaar
C1.4.b87-117cm fletsgeel (2,5Y7/4)» zwaklemig,zeerfijnzand,natuurlijkgelaagdmetwitte(10YR8/1),vertikaleijzerloze
vlekken,scherpeovergangnaar
C1.5.b 117-120omlichtgrijs (10YR7/1)» zwaklemig,zeerfijnzand.
Dezeersterklemigelaag,bontgekleurddoorroestvlekken,komtveelvoor
inhetcentrumvanHetLangbosch.Hetprofieldathierbovenbeschrevenis,
ligteventennoordenvanhetcentrumvanHetLangbosch.Hetistot80cm
diepbewortelbaar.
ProfielbeschrijvingZ2Zd/n:
A07-0cm

donkerroodbruin,onverteerdbosstrooisel,zeerscherpe
overgangnaar

A20-3 cm

lichtgrijs (10YR6/1),zeerhumusarm,leemarm,zeerfijn
zand,scherpeovergangnaar

B23-5cm

donkergrijs (10YR4/l),matighumusarm,leemarm,zeer
fijnzand,vrijscherpeovergangnaar

C1.1 5-25cm

lichtgrijsgeel (19YR7/4)»uitersthumusarm,leemarm,
zeerfijnzandmetenkelehorizontale,geelbruine
(10YR 5/4)humusbandjes,scherpeovergangnaar

C1.225-45cm

geelbruin (10YR 5/4),zeerhumusarm,leemarm,zeerfijn
zandmetenkelelichtgrijsgele (10YR 7/4),humusarme,
horizontalelagenbestaandeuitgroverzand,scherpeovergangnaar

C1.1.b45-6Ocm

wit(2,5Y8/2),leemarm,zeerfijnzandmetbruinoker-kleurige-
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kleurige (7»5YR 5/8)ijzerhoudende,30cmgrotevlekken,
scherpeovergangnaar
C1.2.b60-102cm

geel (10YR 7/8),zwaklemig,zeerfijnzandmetvrij
veelbruinoker-kleurige (7>5YR 5/8),lemiger,horizontale,compacte,ijzerhoudendebandenenveelwitte
(10YR 8/2),ontijzerde,rondtotvertikaallangwerpige
vlekken,scherpeovergangnaar

C1.3.b102-110cm

lichtgrijs (10YR 7/1),zwaktotsterklemig,zeerfijn
zand,vrijcompactestructuur,scherpe,watgolvende
overgangnaar

C1.4.b110-120cm wit(10YR8/2),zwaklemig,zeerfijnzandmetenkele
gele(10YR8/8)vlekken.
HetbeschrevenprofielligtineenlaagteinhetwestelijkdeelvanHet
Langboschtusseneenniet-verstovenveldpodzolrugeneenniet-verstoven
haarpodzolrug.Hetstuifzandissterkdoorworteld;hetdaaronderliggende
dekzandistot100cmnogenigszinsbeworteld.
ProfielbeschrijvingZ1Zd:
A02-0cm
zeerdonkergrijsbruin(10YR 3/2),strooisellaagvangrassen,scherpeovergangnaar
A20-4cm

grijs (10YR5/0» zeerhumusarm,leemarm,zeerfijnzand,
scherpeovergangnaar

B24-8 cm

donkergrijsbruin(10YR4/2),matighumuearm,leemarm,
zeerfijnzand,vrijscherpeovergangnaar

C18-30 cm

geel (10YR 8/6),zeerhumusarm,leemarm,zeerfijnzand,
scherpeovergangnaar

C1.1b3O-60cm

geel(10YR 7/6),leemarm totzwaklemig,zeerfijnzand
metgrotelichtgrijsgele (10YR7/4)vlekken,gedeeltelijk
verstoordegelaagdheid,vrijscherpeovergangnaar

C1.2.b6O-90cm geel (10YR 7/8),zwaktotsterklemig,zeerfijnzand,
compact,metveelwitte (10YR8/l)totlichtgrijsgele
(10YR8/3)onregelmatiggevormde,ijzerlozevlekken,gedeeltelijkverstoordegelaagdheid,vrijscherpeovergang
naar
C1.3b90-120cm geel (10YR8/6),zwaklemig,zeerfijnzand,natuurlijk
gelaagdmetenkelevertikaaluitgerekte,lichtgrijsgele
(10YR 8/3),ijzerlozevlekken.
Ookinditprofielishetstuifzandvrijintensiefbeworteld,enkelefijne
wortelsdringendoortot60cm.

-6.2.1.4.Zeer-
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5.2.1.4.Zeerdikkestuifzandgronden
OpdeovergangvanHetLangboschnaarhetresterendenatuurlijkestuifzandgebiedenaanhetoostelijkeeindevandestuifzandstrook,waarstuifzand
ineenbeekdalgestovenis,komengrondenvoor,dieuitmeerdan120cm
stuifzandbestaan.
ProfielbeschrijvingZ4:
A07-0cm

donkergeelbruin (10YR3/4)» vrijwelonverteerddennestrooisel,scherpeovergangnaar

A20-2 cm

lichtgrijsbruin(10YR 6/2),zeerhumusarm,leemarm,
zeerfijnzand,vrijscherpeovergangnaar

C1.12-28cm

lichtgrijsgeel (10YR7/4)» zeerhumusarm,leemarm,zeer
fijnznadmetdoorgeploegdegrijze (10YR5/0micropodzol,
scherpeovergangnaar

C1.228-50cm

lichtgrijsgeel (10YR7/3)» uitersthumusarm,leemarm,
zeerfijnzand,geleidelijkeovergangnaar

C1.350-120cm

lichtgeelbruin(10YR 6/4),zeerhumusarm,leemarm,zeer
fijnzandmetenkele,bruine (10YR 5/3)» marighumeuze
bandjes.

Vrijwelhetgeheleprofielis,afnemendmetdediepte,beworteld.
5.2.2. Ontgonnengronden.
Bijdezegrondenisopbasisvanrestenvanbodems,aanwezigvoordeontginning,vastgesteld totwelkebodemeenhedenhetprofielgenekischgerekendmoetworden.Opgemerktmoetworden,datdezekenmerkennietaltijd
voldoenaandedifferentiërendekenmerken,welkedoordeStichtingvoor
Bodemkarteringvooreenbepaaldebodemeenheidvastgesteldzijn.
Ditisbewustnietgedaanomaantegeveninwelkerichtingdeverwerkte
grondenzichkunnenontwikkelen,wanneernauitcultuurnamecultuurgewassen
plaatsmakenvoorschraallandvegetaties alsgevolgvaneensterkeverarmingvandebodem.
5.2.2.1.Humuspodzolgronden
Deinspoelingshorizont,welkenogonderdebouwvooraanwezigis,behorend
bijhetoorspronkelijke,ontgonnenbodemprofiel,isbenoemdvolgensde
horizont-opvolgingvanditoorspronkelijkeprofiel.
VeldpodzolgrondmetonverwerkteBp-horizont
DeB_-horizontisbijdezegrondennogintactgeblevenbijdeontginning.
DebouwvoorbestaatbijdezegrondenuitdeA0-,A1-,A2-ensomseenklein

-gedeelte-
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gedeeltevandeB?-horizont.Doorhetvoorkomenvanveelafgeloogdezandkorrelsisdebouwvoorzwart-grijsvankleur.Destructuurisvrijlosdoor
hetvoorkomenvanbolletjesmoderhumustussenzandkorrels.Hetvermogen
watervasttehoudenisgering,zodatdebouwvoorsneluitdroogt.
Fysiografischgezienkomeninhetnoordwestelijkedeelvanhetterrein
veldpodzolgrondenmetonverwerkteB?-horizontopdeietshogergelegen
terreingedeeltenvoor.Oorspronkelijkmoetenhierzichveldpodzolgronden
ontwikkeldhebbenmeteengoedontwikkeldeA„-horizont.Dezeveldpodzolgrondenliggenopdeovergangnaardehaarpodzo1gronden.
EenanderterreingedeeltewaarveldpodzolgrondenmetonverwerkteBp-horizont
voorkomenisgelegeninhetnoordoostelijkegedeeltevanhetterrein.
Hierisdeaanwezigheidvaneendunstuifzanddekje(minderdan20cmdik)
erdeoorzaakvan,datbijontginningdeB?-horizontnietaangeploegdis.
Grondenmeteenbouwvoormetminderdan3 %enmeerdan5 %humuskomen
zeerweinigvoor.
Kaarteenheden:
-hp1HnB2:methumeuzebouwvoor,20-30cmdik
-hp1HnB2:methumeuzebouwvoor,20-30cmdik,toevoegingstuifzanddek
0-20 cmdik
-hp2HnB2:methumeuzebouwvoor,meerdan30cmdik
-whp1HnB2:metweinighumeuzebouwvoor,20-30cmdik,toevoegingstuifzanddek0-20 cmdik
-zhp1HnB2:metzeerhumeuzebouwvoor,20-30cmdik
Profielbeschrijvinghp1HnB2:
Ap0-20 cm
zeerdonkergrijs (10YR3/0» matighumeus,leemarm,
(A2)p20-22cm

zeerfijnzand,homogeen,scherpe,gebrokenovergangnaar
grijs (10YR6/l),zeerhumusarm,leemarm,zeerfijnzand,

B2h22-28cm

scherpeovergangnaar
zwart(7»5YR 2/o),zeerhumeus,leemarm,zeerfijnzand,

B2.228-32cm

vrijscherpeovergangnaar
zeerdonkerbruin ('10YR 2/2),matighumeus,leemarm,zeer

B3.1 32-40cm

fijnzand,vrijscherpeovergangnaar
roodbruin(10YR4/4)» matighumusarm,leemarm,zeer
fijnzandmetdonkerroodbruine (10YR2/2)totzwarte
(10YR2/l)humusfibers, vrijscherpe,onregelmatig

B3.240-53om

golvendeovergangnaar
geelbruin (10YR 5/6),zeerhumusarm,leemarm,matigfijn
zand;metenkeledonkerroodbruine (5YR3/4)fibers,
geleidelijkeovergangnaar

-C1.1-
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C1.1 53-112cm

fletsgeel (2,5Y8/4)>leemarm,zeerfijntotmatigfijn
zand,natuurlijkgelaagdmetenkelewitte (2,5Y8/l),
onregelmatiggevormdevlekken,scherpe,gebrokenovergang
naar
C1.2112-120cm wit(2,5Y8/l),sterklemig,zeerfijnzand,gekryokurbeerdmetleemarm,matigfijnzand(fluvio-periglaciaal).
Bitprofielistot50cmdiepbeworteld;deAp-enB?-horizontzeerintensief.Hetisgelegeninhetnoordwestelijke deelvanhetterrein.
Profielbeschrijvinghp1HnB2,mettoevoegingstuifzanddek0-20 cmdik:
Ap0-22 cm

zeerdonkerbruin,matighumeus,leemarmtotzwaklemig,
zeerfijnzand,scherpe,gebrokenovergangnaar

(C1,A1b)p22-28cmdonkerroodbruingrijs(10YR4/2)>matighumeus,leemarm,
zeerfijnzandmetveelzwarte(10YR2/l)brokkenbestaandeuitA-1-materiaal;scherpegebrokenovergangnaar
A2b28-34cm

lichtgrijs (10YR7/0» uitersthumusarm,leemarm,zeer
fijnzand,scherpeovergangnaar

B2b34-42cm

zeerdonkergrijs (10YR3/l)"totzeerdonkergrijsbruin
(10YR 3/2),zwaklemig,zeerfijnzand,vrijscherpe
overgangnaar

B3.1b42-49cm

donkergeelbruin(10YR4/4)» matighumusarm,zwaklemig,
zeerfijnzand,vrijscherpeovergangnaar

B3.2b49-65cm

lichtgrijsgeel (10YR7/4)» zeerhumusarm,leemarmtot
zwaklemig,zeerfijnzand,geleidelijkeovergangnaar

C1.1b65-85cm

lichtgrijsgeel (10YR 8/4),leemarm,zeerfijnzand,
geleidelijkeovergangnaar

C1.2b85-120cm

lichtgrijsgeel (10YR 8/4),leemarmtotzwaklemig,zeer
fijnzandmetgekryoturbeerdelichtgrijze (2,5Y7/2),
zeersterklemigelagen(Ouderdekzand).

Alsgevolgvandeaanwezigheidvanhetdunnestuifzanddekjeiszelfseen
gedeeltevandeA?-horizontintactgebleven.Debouwvooriszeerintensief
beworteld,maarenkelefijnewortelsgaantotongeveer60cmdiepte.
VeldpodzolgrondmetonverwerkteB,-horizont

2
Dittypeontginningsgrondkomthetmeestvoor.Bijdeontginningisde
A0-,A1-,A2-endegeheleB„-horizcntindebouwvooropgenomen.Debouwvoorisbruin-zwartvankleurenheefteendichtestructuur,veroorzaakt
doordeamorfehumusuitdeB^-horizont.Hetvermogenwaterenvoedings-

-stoffen-
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stoffentebindenisbeterontwikkelddanbijdevorigebodemeenheid.
Ontginningsgronden,waarvandeB,-horizontvaneenpodzolnogrest,zijn
vrijwelaltijdontstaandoorhetaanploegenvaneenpodzolprofieldatondiepontwikkeldis.Eennoodzakelijkevoorwaardevoorhetgeheelaanploegen
vandeBp-horizontiseendunontwikkeldeA_-horizont.
Eenafwijkingvormteenbouwvoor,welkemeerdan5$humusbevat.
Kaarteenheden:
-hp1HnB3 :methumeuzebouwvoor,20-30cmdik
-hp2HnB3 :methumeuzebouwvoor,meerdan30cmdik
-zhp1HnB3:metzeerhumeuzebouwvoor,20-30cmdik
Profielbeschrijvinghp1HnB3:
Ap0-20cm

zeerdonkergrijsbruin,matighumeus,leemarm,zeerfijn
zand,metenkelezwarte(7»5YR2/o)humusbrokjes,scherpe,
gebrokenovergangnaar

B3.120-28cm

bruinoker(7»5YR 5/6),zeerhumusarm,leemarm,zeer
fijnzandmetdonkerbruine (7>5YR4/4)spikkelsvan
verganewortels,vrijscherpeovergangnaar

B3.228-40cm

geelbruin(10YR 5/6),uitersthumusarm,leemarmtotzwak
lemig,zeerfijnzandmetoranje-bruine (5YR4/8)spikkels,vrijscherpewatgolvendeovergangnaar

C1.140-55cm

fletsgeel (2,5Y7/4)» leemarmtotzwaklemig,zeerfijn
zandmetenkeledunne,geelbruine (10YR5/6)humusfibers
oplemigerlagen;natuurlijkgelaagd;vrijscherpeovergangbestaandeuiteendunlaagjemetfijnegrindjes

C1.255-90cm

fletsgeel (2,5Y7/4)» zwaklemig,zeerfijnzand,natuurlijkgelaagd,scherpe,alsgevolgvan kryoturbatiein
onderliggendelaaggebrokenovergangnaar

C1.390-120cm

gekryoturbeerdehorizontbestaandeuitlichtgrijs(2,5Y7/2),
sterklemig,zeerfijnzandenfletsgeel (2,5Y8/4)» leemarm,matiggrofzand.

Debouwvooriswederomsterkbeworteld.Enkelefijnewortelsgaandieper
totongeveer50cm.
Overstovenveldpodzolgronden
Ontgonnenoverstovenveldpodzolgrondenkomenlokaaloverkleineoppervlaktes
voor.Bebouwvoorisontwikkeldinstuifzand enisalsgevolghiervanmatig
humusarm (2-2,5$humus)enlichtbruinvankleur.Destructuurvandebouwvooriszeerlosendroogtalsgevolgdaarvanzeersneluit.

-Kaarteenheden-
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Kaarteenheden:
-whp1Z1Hn:metweinighumeuzebouwvoor,stuifzanddek20-40cmdik
-whp1Z2Hn :metweinighumeuzebouwvoor,stuifzanddek40-80cmdik
HaarpodzolgrondmetonverwerkteB,-horizont
EnkelekleineoppervlaktesontgonnenhaarpodzolgrondenwordenoptweepercelengelegenlangsdewegvanGastelnaarValkenswaardgevonden.
Haarpodzolgrondenzijnhierontstaanalsgevolgvaneenhogereterreinligging.OnderdebouwvoorisalleendeB,-horizontnogintact.Indezehorizontwordenenkelehumusfibersgevonden.Hetbovenstegedeeltevandeze
horizontisvaakzwakverkitenbelemmertdebeworteling.
Kaarteenheden:
-hp1HdBJ :methumeuzebouwvoor,20-30cmdik
,2.2.2.Gooreerdgronden.
Ontgonnengooreerdgrondenkomenineengrootoppervlakvooroptweepercelengelegenlangsdenoordrandvanhetgebiedenineenkleineroppervalkteopdeoostelijkergelegengroeppercelen.
OnderdebouwvoorkomtbijgooreerdgrondeneenontijzerdeC,-horizont
voor.Debouwvoorbevatveelhumusmeteenamorfkarakter.
Landschappelijkgezienwordengooreerdgrondenindelaagstedelenvanhet
terreingevondenopdeovergangvanveldpodzolgrondennaardebuitenhet
onderzoeksterreingelegenveengronden.Gooreerdgrondenzijntevensdenatste
grondenvanhetgehelegeïnventariseerdegebied.
Alsafwijkingkomtinhetkleinstegebiedvanvoorkomeneenstuifzanddek
van0-20cmdikvoor.
Kaarteenheden:
-hp1pZn:methumeuzebouwvoor,20-30cmdik
-hp1,pZn:methumeuzebouwvoor,20-30cmdik,toevoegingstuifzanddek
0-20 cmdik
Profielbeschrijvinghp1Zn:
Ap0-26 cm

B226-40cm

donkergrijs (10YR4/1),totzeerdonkergrijs (10YR3/1)
matighumeus,zwaklemig,zeerfijnzand;scherpegebroken
overgangnaar
lichtgrijsgeel (10YR7/3)» zeerhumusarm,leemarm,matig
fijnzand;gekryoturbeerdmetsterklemig,zeerfijnzand;
zetzeerdonkergrijsbruine (10YR3/2)vertikalestrepen
enspikkels;geleidelijke,watgolvendeovergangnaar
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C1.140-75cm

wit(10YR8/2)totlichtgrijs (10YR 7/l),leemarm,
matigfijnzand;gekryoturbeerdmetsterklemig,zeer
fijnzand;metoranjegele (10YR7/6)vlekken;vrijscherpe,
watgolvendeovergangnaar
CT.275-120cm
grijsbruin(10YR 5/2),leemarm,matigfijnzand;gekryoturbeerdmetsterklemig,zeerfijnzandenzeerdonkerbruin
(10YR2/2)gerijptzeggeveen.
Hetprofielisbewortelbaartot40cmdiep.Alleendebouwvooriszeerintensiefbeworteld.
Overstovengooreerdgronden
Ontgonnenoverstovengooreerdgrondenkomenvoorineendichtgestovengeul
gelegeninhetnoordwestelijk deelvanhetoostelijkcomplexcultuurgronden
enopgedeeltenvanakkersdiedeeluitmakenvanhetoostelijkeuiteinde
vandestuifzandstrook.Doorhetstuifzanddekisdebouwvoorvandezegronden
zeerhumusarmenzijndezegrondenalsgevolghiervanzeerdroogtegevoelig.
Destructuurvandebouwvooriszeerlos.Vaakstagneertwaterophetonderliggendebodemprofiel.Indeonderstelagenvanhetstuifzandkomenveel
roestvlekjesvoor.
Kaarteenheden:
-whp1Z1pZn:weinighumeuzebouwvoor,20-30cmdik;stuifzanddek 20-40cm
dik
-whp1Z2pZn:weinighumeuzebouwvoor,20-30cmdik,stuifzanddek40-80cm
dik
-¥hpiZ3pZn:weinighumeuzebouwvoor,20-30cmdik,stuifzanddek80-120cm
dik
5.2.2.3.Afgestovengronden.
Indezegroepzijnookdegronden,ontstaandoorhetaanploegenvande
CL-horizontvanhumuspodzolgronden,opgenomen.Indemeestegevallenis
dithetgevolgvaneenlichteegalisatievanhetterrein.
OntgonnengrondenafgestoventotijzerloosC-materiaal
Dezekomenvoorinontgonnenuitgestovenlaagtes,waaruitstuivingmogelijk
wastotzwaklemigzeerfijntotuiterstfijnzand.Alstoevoegingvindt
menaltijdeendunstuifzanddekjemeteendiktevan0-20 cm.Debouwvoor
iazeerhumusarm,meestalminderdars2%humusenhetprofieliszeerondiepbewortelbaar.Dezegrondenstaanbekendalsdeslechtstegrondenvan
degehelestreek.

-Op-
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Ophetmeestwestelijkgelegencomplexcultuurgrondenwordengrondenmet
eenontijzerdeC.-horizontgevonden,maarnuzondereendunstuifzanddekje.InditgevalbetrefthetveldpodzolgrondenverwerkttotindeC.horizont.Ineenenkelgevalbevatdebouwvoor3-5 %humus,Inalleanderegevallendaalthethumusgehaltealsgevolgvanbijmengingvanhumusloos
C.-materiaal.
Kaarteenheden:
-whp1Zn:weinighumeuzebouwvoor,20-30cmdik
-whp1Zn:weinighumeuzebouwvoor,20-30cmdik,toevoegingstuifzanddek0-20 cmdik
-hp2Zn :humeuzebouwvoor,meerdan30cmdik
Profielbeschrijvingwhp1Znmettoevoegingstuifzanddek0-20 cmdik:
Ap0-24cm

grijsbruin (10YR 5/2),matighumusarm,zwaklemig,zeer
fijnzand,niethomogeendoorbijmengingvanC1.1-materiaal;
scherpe,gebrokenovergangnaar

C1.1 24-65cm

fletsgeel (5Y7/3)» zwaklemig,zeerfijnzand,natuurlijk
gelaagd,compactestructuur;metenkelewitte(2,5Y 8/2)
vertikalebanenmetverstoordegelaagdheid,vrijscherpe
overgangnaar

C1.265-93cm wit (2,5Y8/2),zwaklemig,zeerfijnzand,natuurlijk
gelaagd;scherpewatgolvendeovergangnaar
C1.393-120cm wit(5Y8/2),leemarm,matigfijnzandmetdoorkryoturbatiesterkverwrongenlagen,bestaandeuitgrijs(5Y6/l)
sterklemig,zeerfijnOuderDekaand;opgekryoturbeerde
laagligteendunlaagjemetzeergrofzandenfijngrind.
Wortelswordenindebouwvooraangetroffenenenkeleindebovenste10cm
vandeC1.1-horizont.
Ontgonnengrondenafgestoventotgedeeltelijkontijzerdenijzerhoudend
C-materiaal
Dezegrondenwordengevondenopeenenigszinshogergelegengedeelteophet
oostelijk complexcultuurgrondenenineenuitgestovengeulgelegen
inhetwestelijkcomplexcultuurgrondenvandelaatsteplekvalt
metzekerheid tezeggen,datwehiertemakenhebbenmeteendoordemens
afgegravenrughaarpodzolgronden,welkelaterverstovenis.
Hetbetrefthierduseenontgonnenuitgestovenlaagte.Alstoevoegingvindt
menopdekaarteendunstuifzanddekjemeteendiktevan0-20 cm.Debouwvooriseveneenszeerhumusarmenhetprofieliszeerondiepbewortelbaar.

-Kaarteenheden-

-38-

Kaarteenheden:
-whp1Zd/n:weinighumeuzebouwvoor,20-30cmdik
-whp2Zd/n:weinighumeuzebouwvoor,meerdan30cmdik
Profielbeschrijvingwhp2Zd/n,mettoevoegingstuifzanddek0-20 cmdik:
Ap0-30 cm

bruin(10YR5/3)»matighumusarm,leemarmtotzwaklemig,
zeerfijnzand,niethomogeendoorbijmengingvanC1.1-materiaal,scherpegebrokenovergangnaar

C1.1 30-36cmfletsgeel(2,5Y7/4)» leemarmtotzwaklemig,zeerfijnzand
metveelgrote,witte(2,5Y8/2)ijzerlozevlekken,scherpe
overgangnaar
C1.236-IOOcmwit(10YR8/2),zeersterklemig,zeerfijnznad,compacte
structuur,metvrijveelbruinoker(7»5YR5/8)totgeelokerkleurige (10YR6/8)vlekkeneneveneenswitte(10YR8/1)
vlekken,scherpewatgolvendeovergangnaar
C1.3100-120<mfletsgeel (2,5Y 8/4),leemarm,matiggrofzand.
Hetbeschrevenprofielisgelegenindeuitgestovengeulenisvrijgoed
beworteldindebouwvoor;dieperkomenenkelezeerfijnewortelstot36cm
diepvoor.
Ontgonnengronden,afgegraventotijzerhoudendC-materiaal
Opdriekleineplekkenwordendezegrondengevonden.Zekomenvooropde
hoogsteterreingedeelten langsderandvaneenakker,waareenhaarpodzolgrondmeeontgonnenis.Alsgevolgvanlandbouwkundigebewerkingenisde
C.-horizontaangeploegdenindebouwvooropgenomen,waardoorhethumusgehaltesterkdaalde.Hetzijnnuzeerdroogtegevoeligeplekkenmeteen
zeerijlevegetatie.
Kaarteenheden:
-whp1Zd:weinighumeuzebouwvoor,20-30cmdik
-whp2Zd:weinighumeuzebouwvoor,meerdan30cmdik
D.2.2.4.Zeerdikkestuifzandgronden.
Praktischeengeheleakkergelegeninhetoostelijkegedeeltevanhet
terreinbestaatuitdezebodemeenheid.Hetmaaktdeeluitvanhetnoordoostelijkeuiteindevandestrookstuifzand,waareengedeeltevaneen
beekdaldichtgestovenis.Hetstuifzandpakketishiermeerdan120cmdik.
Debouwvooriszeerhumusarmenbestaatuitmatigfijnzandenisalsgevolg
hiervanzeerschraalenzeersneluitgedroogd.Devegetatieiszeerijlen
vertoontlokaalreedsovereenkomstenmeteenstuifzandvegetatie.
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-39-

Käarteenheden:
-whp1Z4:metweinighumeuzebouwvoor,20-30cmdik
Profielbeschrijvingwhp1Z4:
Ap0-27cm
geelbruin(10YR5/4)> zeerhumusarm,matigfijnzand,niet
homogeendoorbijmengingvanC.-materiaal,scherpegebroken
overgangnaar
C1.1 27-90cm lichtbruin (10YR6/3)>uitersthumusarm,leemarm,matigfijn
zand,met schuingelegengrijsbruine (10YR5/2)humusbandjesendieperdan50cmenigeoranjebruine (5YR 5/8)
roestvlekjes,vrijgeleidelijkeovergangnaar
C1.290-120cmgrijsbruin (10YR 5/2),uitersthumusarm,leemarm,zeerfijn
zand,metsomsdonkerbruine (10YR3/3)brokjesgerijptzeggeveen.
6.3.Grondwatertrappen
Degrondwaterstand enzijnfluctuatiezijnvangrotebetekenisvoor
dewater-enluchthuishoudingvandegrond.Hetzijnoecologischbelangrijkefactoren.Binneneenzelfdebodemeenheidkannl.eenverschilin
grondwaterstandresulterenineenverschilinvegetatie.
Grondwaterstandenvertonenvariatiesindeloopvaneenjaar,maar
ookvanjaartotjaar.Menkarakteriseerthetverloopvandegrondwaterstandopeenbepaaldeplaatsdoordegemiddeldehoogstegrondwaterstand
(GHG)endegemiddeldelaagstegrondwaterstand (GLG)tebepalenuit
regelmatigegrondwaterstandmetingenovereenlangereeksvanjaren.
DezeGHGenGLGvormenhetuitgangspuntvandegrondwatertrappenindeling.Elkegrondwatertrap (Gt)isgedefinieerddooreenGLG-traject
ofdooreencombinatievaneenGHG-enGLG-traject.Deindeling,
welkeinditgebiedgebruiktis,isdezelfde,welkeookingebruikis
bijdesystematischekarteringvanNederland,schaal1:50.000(zie
tabel3)»Degrondwatertrappenindelingisuitgevoerd zonderhetgebruik
vangegevensvanlangdurigegrondwaterstandsmetingen.Alsgevolghiervan
zijndeaangegevengrondwatertrappengeschattegrondwatertrappengebaseerd
opveldwaarnemingen.Infebruari1975zijndewintergrondwaterstandengecontroleerd.Degrondwaterstandenkwamentoenalsgevolgvandenatte
herfstvan1975vrijgoedmetdegemiddeldhoogstegrondwaterstandovereen.Tevensisgebruikgemaaktvangrondwaterstandsmetingen,welkevan
eindfebruari1974"totbeginmaart1975doormedewerkersvanStaatsbosbeheertweemaalpermaandopvijfplaatsenwerdenverricht.

-Moeilijkheden-
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Moeilijkhedenzijnondervondenmethetschattenvandepreciesehoogte
vandehoogstegrondwaterstandhijdegrondwatertrappenVIenVIIin
veldpodzolgrondenenuitgestovenlaagtesmeteendiepeijzerlozeChorizontenuitgestovenlaagtesmetdiepefossielegleyverschijnselen
indeondergrond.Dehoogstegrondwaterstandwasongeveer80cmbeneden
maaiveld.DezekaartvlakkenzijnmetgrondwatertrapVI-VIIgecodeerd.
6.4.Bodemkaart("bijlageA)
Aandehandvanpatronenvanbodemgrenzenkanietsgezegdworden
overhetkaraktervaneengebied.Instuifzandterreinenkomenveelpatronen
voorveroorzaaktdoorverschillenindiktevanhetstuifzanddekenverschilleninoverstovenbodemprofielen.Ontginningsgrondenvertonenminderpatronen.Praktischaltijdzijnniet-overstovenveldpodzolgrondenontgonnen.
Echterinhetoostelijkegedeeltevanhetterreini,seengroteuitgestoven
laagteontgonnen.Inenkelegevallenisterverkrijgingvaneenvierkant
perceelbijdeontginninglangsderandeneendunstuifzanddekjeverwijderd
methetdoelhetonderliggendeprofielaanteploegen.Langsderandenvan
hetperceelisdaneensteilrandjeaanwezig.
Veelbodemgrenzenvormeneengeleidelijkeovergangengevendusin
feiteeengradiëntaan.Innatuurterreinenbetrefthetveelalovergangen
indediktevanhetstuifzanddek.Opcultuurgrondenkomenovergangenvoor
vanéénbodemprofielnaareenanderbodemprofiel,vandroognaarmeer
vochtig,vanhetalofnietaangeploegdzijnvaneenbepaaldebodemhorizont,
vanhetoorspronkelijkeprofielenovergangeninhethumusgehaltevande
bouwvoor.
Ongeveerdehelftvan"HetLangbosch"isbijdeaanleg+25cmdiep
doorgeploegd.Inditgedeelte1heeftzichintegenstellingtothetniet
geploegdegedeeltenoggeenduidelijkemicropodzolkunnenontwikkelen.
Eldersinhetterreinhebbenzichmicropodzoleninstuifzandgevormd,
wanneerditstuifzandreedslangetijdvastgelegd isdoorvegetatie.
DekaarteenhedenB,Zn,Zd/nenZdhebbenaltijdeendunstuifzanddekje(dikte>0-20cm).
Deaanwezigediep-verwerktegrondenc.q.vuilnisbeltenzijnaangelegd
ingemakkelijkaftegravendikkestuifzandpakketten.
Meerdereaspectenvandebodemkaartkomenduidelijkertotuiting
bijdebehandelingvandeaanvullendekaarten.Dezebelichteneenbepaaldonderdeelvandelegenda.
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6.5. Aanvullendekaarten
Dezekaartenzijnterverduidelijkingvande"bodemkaartgemaakt.
Opeenbasiskaartmeteenschaal1:50.000iseenbepaaldonderdeel
vandelegendauitgewerkt.
6.5.1.Stuifzanddiktekaart(bijlage B).
Dezekaartisvoorbepaaldedoeleindenoverzichtelijkerdandebodemkaartdoorhetwegvallenvaneenaantalgrenzenenhetontbrekenvantoevoegingen.Veelgrenzeninvooraldenatuurterreinenen"HetLangbosch"
zijnstuifzanddiktegrenzen. Zeerveelpatroonkomtvoorinhetniet-bebostestuifzandgebiedinhetcentrum.Hiervindtmenookhetmeesterelief
enzijndenatuurlijkevegetatiesnogaanwezig.Dezevegetatiesvertoneneen
sterkecorrelatiemetdediktevanhetstuifzanddek.Ditgedeelteisdoor
middelvanluchtfoto'sinkortetijdinkaartgebracht.
Grotelanggerektekaartvlakkenmeteenstuifzanddekvan0-20cmdikte
enmeteenzuidwest-noordoostelijke richtingzijninhetalgemeenuitgestovenlaagtes.Veelstuifduinenhebbeneveneenseenzuidwest-noordoostelijke
richting.
Dikkestuifzandpakkettenkomenvoorinhetcentrumopdeovergangbosnatuurterreinenlangsdenoordoostelijkerandvanhetgebied,waarstuifzandinderandvaneenbeekdalgestovenis.
D.5.2.Vereenvoudigdebodemkaart (bijlageC)
Dezekaartisontstaannaweglatingvanhetstuifzanddek.''Opvallend
zijndegroteoppervalktenafgestovengronden.Ditzijnzeergrote,langgerektevlakkenmeteenzuidwest-noordoostelijke richting.Indemeeste
gevallenbetrefthetafgestovengrondenmeteenwisselendontijzerdeen
ijzerhoudendeondergrond.Naastdezestrokenofbinnendezestrokenals
kleineeilandjeskomenveldpodzolgrondenvoor.Ditfeitendehoedanigheid
vandeondergrondwijstopdeaanwezigheidvanhaarpodzolgrondenvóórde
verstuiving.DezekwamenvooropJongerdekzandII-ruggen,welkehoofdzakelijkdezelfderichtinghadden.
Ophetnoordwestelijkedeelvanhetterreinkomtbinnendeontginningsgrondeneveneenseenstrookafgestovengrondenmeteenwisselendontijzerde
enijzerhoudendeondergrondvoor.Hethieraanwezigehaarpodzolprofielis
verdwenendoorafgravingen/ofafstuiving.Eenkleinehaarpodzolrestis
nogaanweziginhetstrookjenatuurterreintussentweepercelen.
Grondenafgestoventotdeijzerlozeondergrondkomenvoorinhet
noordoostelijke deelvanhetgebied,waarvermoedelijkveelveldpodzol-
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grondenverstovenzijn.Inhetnoordwestelijkedeelvanhetterreinkomen
opdeontginningsgrondeneveneensgrondenmeteenontijzerdehorizontonder
dehumusarmebouwvoorvoor.HierisdooreenlichteegalisatiehetbodemprofielverdwenenenisdehumusarmeC-horizontaangeploegd.
Afgestovengrondenmeteenijzerhoudendeondergrond,doordatnog
ijzerhuidjesomdezandkorrelsvoorkomen,komenalskleinekaartvlakken
voorbinnendekernhaarpodzolgrondeninhetcentrum.Ditzijnkuilenwelke
ontstaanzijndoorzanda£graving.Tevensisdithetgevalmettweevlakken
inhetuiterstezuidwestelijkepuntjevanhetgebied.Opdrieplaatsen
zijnhaarpodzolgrondenlangsderandenvanpercelenalsgevolgvanegalisatie
totdeC-horiaontdoorgeploegd.
Gooreerdgrondenkottenvoorlangsdenoordrandvanhetterrein.Aanhet
eindevandeasfaltwegwordendeenigenietoverstovengooreerdgronden
gevonden.Inontgonnenvormzijndezegrondenaanwezigophethonderdmeter
oostelijkergeljegencomplexcultuurgronden.VerderoostelijkerinderichtingvanSoerendonkkomenoverstovengooreerdgrondenvoor.Hierisstuifzandinderanden/ofzuidelijkeuitstulpingvanhetSoerendonkseGoor
gestoven.Buitenhetgekarteerdgebiedvormthetstuifzandeenprachtige
steilrand.
Haarpodzolgrondenkomenineengrootkaartvlakeventennoordenvan
hetcentrumvanhetgekarteerdegebiedvoor.Zevormenhierhethoogste
terreingedeeltevandeomgeving dat geologischgezieneennietinverstuivinggeraaktezijtakvaneengroteJongerdekzandII-rug|is.Ditgedeelte
vanhetterreinissterkaangetastdoorzandafgraving.In"HetLangbosch"
komeneveneensenkeleniet-verstovenhaarpodzolgrond-kemenvoor.
Openkeleplaatsenin"HetLangbosch"komenplekkenvoormeteen
nogalopvallendrelief.Eengoedinhetterreinwaarneembaregeulis
gelegentussenniet-verstovengronden.Metbehulpvanoudetopografische
kaarten,luchtfoto'sgenomenin1949ennabestuderingvanpatronenopde
bodemkaartishiervooreenverklaringgevonden.Voordebosaanlegbleken
tweezandwegendoorhetgebiedtelopen.Opdezeplekkenzijnopeenaantaluitgestovenlaagtesontstaanofiseengedeeltevaneenbodemprofiel
weggestovenalsgevolgvanhetcontinubetredenvandevegetatie.
Ookzijnindebodemrestantenvankarresporengevonden.
Hettracévandezewegenisingetekendopdevereenvoudigdebodemkaart.
Grondwatertrappenkaart (bijlageD ) .
PraktischhetgehelegebiedkentgrondwatertrapVII.Hetgebiedkan
alszeerdrooggekarakteriseerdworden.Lokaalkomenvochtigerplekken
voor.DezeplekkenwordengekenmerktdoorgrondwatertrapVI.Nogsporadischer
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komenvochtigerplekkenvoor.ErzijnmaardrieplekkenmetgrondwatertrapV.Opplekkenwaaralsgevolgvandewitgrijzeijzerlozeondergrond
moeilijkhedenondervondenwerdenmethetschattenvangrondwatertrapVI
ofVIIiseentussenoplossinggekozendoordezeplekkentecoderenmet
grondwatertrapVI-VII.Voorhetgrootstedeelzijndituitgestovenlaagtes.
OpenkeleplekkenmetgrondwatertrapVIofVI-VIIwaarnogeentamelijknatuurlijkedopheide-pijpestrootjevegetatieaanwezigisalsrestant
vandevroegervoordegrondwaterstandsdalingenmeerverbreidevochtige
heidekunnenklokjesgentianengevondenworden.
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7.SAMENVATTING
Invoorjaarenzomer1974iseenbodemkundigeinventarisatieverricht
vaneengedeeltevanhetC.R.M.-reservaat "BaronieCranendonok",gemeente
Maarheeze.Hetterreiniseenstudiegebiedvandewerkgroepbegrazingvan
hetRijksinstituutvoorNatuurbeheerteLeersum.Het100hagrotegebied
wordtbegraasddooreen15-talIJslandsepony'senbestaatvoor+1/3deel
uitheide-ontginningsgronden,voor+l/jdeeluitheide-enstuifzandterreinen,voor+1/5 deeluitjonggrovedennenbosenvooreenkleinoppervlakuitdichtgeschovenvuilnisbelten.
Debegrazingsproefisopgezetomoplossingentezoekenvoorhetbeheervanvrijgekomenlandbouwgrondenenhetomvormenhiervantoteenanderebestemming,o.a.integratiebinnenbestaandenatuurreservaten.
Gegevensoverdebodemwerdenverzameldomeenbeterinzichtteverkrijgen
indeeffectenvanhetbeheer,vooraloplangeretermijn.Vervaardigdj
werdeneenbodemkaartalsmedeenigeafgeleidekaarten.
HetLangbosch,deeluitmakendvanhetbegrazingsobject,isgekarteerddoorW.J.Corré.Zijnverslagisinditrapportverwerkt.
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