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TENGELEIDE
Inhetkadervanhetdefensiebeleidmetbetrekking totgebruik
enbeheervanmilitaireoefenterreinen heefthetMinisterievan
Defensie in1979aandeNationaleRaadvoorLandbouwkundigOnderzoek (NRLO)kenbaargemaaktwetenschappelijkonderzoektewillen
latenverrichtennaardeeffectenvanhetmilitairterreingebruik
opnatuurenmilieuennaardemogelijkhedenvanmultifunctioneel
gebruikvanmilitaireoefenterreinen.UitdedaaropvolgendecontactentussenhetMinisterievanDefensieendeNRLOisdeparticipatievanditMinisterieindeNRLOvoortgekomen,waardoorde
onderzoekwensenterechtkunnenkomenbijdieonderzoekinstellingen
waardedeskundigheid aanwezigis.
Deeersteopdracht diein1980doortussenkomstvandeHoofdgroep
DefensieOnderzoekTNObijdeNRLOisgeplaatst,betrefteenonderzoeknaardeeffectenvanmilitaireoefeningenopbodem,vegetatie
enfauna.Alsrandvoorwaardenvoorhetonderzoekgeldendedoor
hetMinisterievanDefensieopgesteldevragenlijst (zierapport
1), dedefinitieve lijstvanbetrokkenmilitaireterreinenende
aardenintensiteitvanhetterreingebruik (zierapport 3).DaarnaastishetStructuurschemaMilitaireTerreinen (SMT)mederichtinggevend.Deresultatenvandezestudiewordenvanbetekenisgeachtvoorbeheereninrichtingvanoefenterreinen,alsmedevoor
eenverdereonderbouwingvandeverschillendefunctiesdieerin
hetkadervanhetStructuurschemaMilitaireTerreinenaanworden
toegedacht.Inverbandmethetbeschikbarebudgetendemeerjarige
onderzoekperiode moesteenzodanigeselectievanterreinenen
onderzoekvraagstukkenwordengemaakt dateenzogunstigmogelijke
overdraagbaarheid vanderesultatenmagwordenverwacht.Dithoudt
indatsommigeterreintypenenactiviteitennietbinnendezeopdrachtaandeordezullenkomen,evenalsbepaaldeecosystemen,
zoalsdievanestuarieneenmarienemilieus.Destudiewordtverdeeldinverschillendefasen.Studiefase Iomvatdeprobleemstelling,eeninventarisatievandebodemgesteldheid envegetatievan
demilitaireoefen-enschietterreineneneenuitgewerktvoorstel
vooreenvervolgonderzoek (faseII).
Bijdezeopdracht,waarvandeuitvoeringtenminstevierachtereenvolgendejarenzalduren,zijnverschillendeonderzoekinstellingenendisciplinesbetrokken.

Ir.F.C.Zuidema,
SecretarisAfdeling Landinrichting
enNatuur-enLandschapsbeheerNRLO.
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VOORWOORD

Inrichtingengebruikvanterreinenvoormilitaireoefeningen
kandrastischeveranderingenmetzichmeebrengen indefysische
bodemgesteldheid.Zohoudtdeaanlegvan zandbanen in,
dathetnatuurlijkebodemprofieltoteendieptevanéénoftwee
meterwordtverstoord.Indienopdezewijzeplaatselijkbodemhorizontenmeteenrelatiefgeringedoorlatendheidverdwijnen,
kanditeenduidelijkeinvloedhebbenophethydrologischgedragvandeomringendegronden.DeStichtingvoorBodemkartering
heeftindezomervan1982eenonderzoekingesteldnaardemate
vandoorlatendheidvanhumuspodzol-B-lagenenijzerbandjesen
naarheteffectvanhetlosmakenvandezelageninderijbanen
opdehydrologievandeomgeving.
DeplekkenvanonderzoekopdeElspeetscheHeideeninhetRozendaalscheVeldwerdengekozeninnauwoverlegmetir.H.M.Beije
enir.A.L.J.WijnhovenvanhetRINenir.J.C.Papeening.
J.F.BanninkvanStiboka.
Hetonderzoek inhetveld,o.a.demetingennaardeverzadigde
doorlatendheid eninfiltratiesnelheid,werduitgevoerddoorir.
J.H.M.WöstenenL.W.DekkervanStibokaenT.A. Soels,praktikantvandeLandbouwhogeschool.Dewetenschappelijkebegeleiding
vanditonderzoekberusttebijdr.ir.J.Bouma.Overdeinterpretatievandebodemkundigegegevensismetdr.ing.H.deBakker,
ing.J.F.Bannink,ing.W.C.A.vanderKnaap,ir.J.C.Papeen
J.G.Vrielinkoverleggepleegd.
L.W.Dekkerverzorgdederapporteringvanhetonderzoek,de
redactiehadJ.C.vandenTop.

DeDirecteurvandeStichting
voorBodemkartering,
Ir.R.P.H.P.vanderSchans.
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1

INLEIDING

Recentelijk zijnenkelemilitaireterreinenopnieuwingericht.
Bijdezeherinrichtingwerdeenzandbanenstelsel,metzandbanen
van8mbreedte,aangelegd enwerdenverscheidenebestaandepaden
enwegengeamoveerd (BeijeSHusson,1981).Dezeoudepadenen
banenwarennamelijknogaleensloodrechtopdehellingenvande
zandheuvelsgeprojecteerd enoverhetalgemeennietdieplosgemaakt.Inregenrijkeperiodenstroomdeviadedoordevoertuigen
gemaaktesporenveelwateraf,watgepaardgingmetveelzandtransport (Buitenhuis,1959).Hettegengaanvandezehellingerosiewaséénvanderedenenomwaarnodigdezandbanenevenwijdig
aandehellingaanteleggen.Ompiasvorming indezandbanente
voorkomenwerddebodem indezezandbanenzodaniggewijzigd,dat
dezegoeddoorlatendwerd,zelfsonderfrequenteberijding
(Weinreich,1981).Hetopdezewijzeinrichtenvanmodernezandbanenstelselsgrijptechterdiepinophetnatuurlijkmilieu.
Eventueelwaterstagnerende lagenzijnindezezandbanendoor
middelvandiepploegengebrokenenhumushoudendmateriaalis
verwijderd,zodatwateronderalleomstandighedensnelkanwegzakkenindeondergrond.Doorgeregeldonderhoudwordendezandbanenpermanent inallejaargetijdengoedberijdbaargehouden
voormilitairevoertuigenenbehoortpiasvormingnagenoegtot
hetverleden (Beije,1981). Indetotnutoeheringerichteterreinenbeslaatditzandbanenstelselvanparallellebanenmet
dwarsverbindingen zo'n9à13%vandetotaleterreinoppervlakte.
Velevennenenvochtigeterreindepressies zijnafhankelijkvan
onderliggendemeerofminderwaterstagnerendebodemhorizonten.
Alsgevolgvanhetbrekenvandezestagnerendehorizontenkan
dehydrologievandegeheledepressiemogelijksterkwordenbeinvloed.Daarnaastkomenookstagnerendehorizontenvoorophogergelegenterreindelen.Weinreich (1981) neemtaandatwater
overdezelagenhorizontaalafstroomtennabaanaanlegdirect
indeondergrondkanverdwijnen,waardoorvochtigeennatte
plekkenoplageredelen,dievegetatiekundigvangrotebetekenis
zijn,verdrogen.VolgensBeije (1981)lijkthetmogelijkdatin
gebiedenmetreliëfbaanaanleg evenwijdigaandehoogtelijnen
vandehellingentoteenonderbreking leidtvaneventuele,laterale'afvoervanhemelwaternaarderelatief lageterreingedeelten. GeziendesomsslechtedoorlatendheidvandeB-horizontin
humuspodzolgronden zoudenvochtigeterreindepressiesvooreen
deelafhankelijkkunnenzijnvanondiepeafstroming envooreen
anderdeelvanoppervlakkigeafstroming langsdehelling.HierbijwordtgedachtaandeElspeetscheHeide,waarnattedopheidebegroeiingenuit1959hebbenplaatsgemaaktvoormindervochtpreferentevegetaties.Devraag ligtdanookvoordehandofhet
ontstaanvandetalrijkewegenenbanensindsdiendewaterhuishoudingheeftdoenveranderen.
Hetuitgevoerdebodemfysischonderzoekhadtotdoeldeverzadigdedoorlatendheid temetenvanvermoedelijkminderdoorlatende
lagen,incasudeB2h-horizontenhetijzerbandje,endegevol-
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genvanhetlosmakenvandezelagenindenieuwaangelegdezandbanen
voordehydrologievanhetgehelegebiednategaan.DemetingenzijnverrichtopdeElspeetscheHeideeninhetRozendaalscheVeld,alwaar (zeer)geaccidenteerde terreindelenvoorkomen
metonderaandehellingvaakvocht-indicerendeplantesoorten.
Beideterreinenbehoren,althanstenaanzienvanhetreliëf,
totdemeestgeaccidenteerdemilitaireoefenterreinen.
Bovendienzijopgemerktdathetzandbanenstelsel inhetRozendaalscheVeldcultuurtechnischnietisvoorbewerkt integenstelling
tothetzandbanenstelsel opdeElspeetscheHeide.
Terinformatieomvathetcultuurtechnisch voorbewerkenhetpermanentberijdbaartemakenvandezandbanendoormiddelvanspitten,
woelenenoptonrondtebrengen.
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2

SITUERINGVANDEONDERZOCHTEPLEKKEN

Deproefplekkenvanhetonderzoekwerdeninmei1982gekozen
innauwoverlegmetir.H.M.Beijeenir.A.L.J.Wijnhovenvan
hetRINenir.J.C.Papeening.J.F.BanninkvanStiboka.De
proefplekken 1,2en3zijngesitueerdopdeElspeetscheHeide,
opdeTopografischekaart,schaal1:25000,blad 27C (ziefig.
1).Deproefplekken 1en2liggeninhetmilitaireoefenterrein
ElspeetscheHeide(nr.C013)•Proefplek3bevindtzichinhetmilitaireoefenterreinLiesberg/StakenbergerHeide(nr.C06).De
proefplekken4en5zijngesitueerd inhetRozendaalscheVeld
inhetgelijknamigeoefenterreinnr.D06,opdeTopografische
kaart,schaal1:25 000,blad33D/40B (ziefig.2).
OpdeElspeetscheHeideenLiesberg/StakenbergerHeidezijnde
nieuwaangelegde zandbanendieplosgemaakt.OphetRozendaalsche
Veldzijndezandbanennietlosgemaakt.
Ommethetgraafwerkbijhetbodemkundigonderzoeknaardedoorlatendheideninfiltratiesnelheidvandebodemhorizonten zoweinigmogelijk inhetterreinteverstoren,zijndeproefplekken
directaansluitendopderijbanengeprojecteerd.
Proefplek 1ligtineenlaagte (meteenoppervlaktevanca.
50x150meter),diedoor5à6meterhogeheuvelswordtomringd.
Dezeproefplek ligtop14meterafstandvaneenhalfven,datca.
20cmlagerligtdandeproefplek.Dehellingnaardithalfven
is1,5%.Deproefplekheefteenbedekkingmetpijpestrootjevan
90%,metkruipendstruisgrasengewoonstruisgrasvan2%enmet
1%bochtigesmele.Plaatselijkkomt70à80%struikheidemet3%
dopheideen1%pijpestrootjevoor (o.a.plekmettensiometers
voornagaandrukhoogtenverloop inbovengrondnatoediening40mm
water,ziehoofdstuk 4). Inhethalfvenkomt90%pijpestrootje,
1%veenpluisenhierendaarwatpitrusvoor.Opdeheuvelskomt
purestruikheidemetaandeonderkanteenrandjedopheidevoor.
Proefplek 2ligtlangseenzandbaanonderopdehellingvaneen
heuvel,dieca.4meterhoogis.Dehellingvandezeheuvelis
over35meterafstandgemiddeld 9%.Erkomt65%struikheideen
4%dopheidevoor;ruim30%isonbegroeid.Aandeanderekantvan
dezandbaanhelthetterrein6%overeenafstandvanca.50meter.Hierkomt50à60%struikheideen10%dopheidevoor;ruim
30%iskaal.Waarzandoverhetoppervlak isgespoeld,komt
plaatselijk schapegrasvoor.
Proefplek3ligtineenterrein,datovereenpaarhonderdmeter
afstandtamelijkvlakligt.Devegetatiebestaatvoor40%uit
dopheide,30%uitstruikheide,0,5%pijpestrootjeen0,5%pilzegge,terwijlderestkalegrondis.
Proefplek4ligtineenvlakgedeeltevaneenplateaumeteen
dopheidevegetatie tussendodestruikheideenmetnogalwatkussentjesmos.Ondanksdetamelijkvlakkeligging zijnerverschijnselenzichtbaarvanwatertoevloeiing overhetoppervlak(o.a.
humusophoping).Dehellingbedraagtca.1%.Opdeplekvanhet

16

>v

r,'V ^ > - ^

O
•

0,25
'I

0,5kn
I

Fig. 1 Liggingvandeproefplekken 1,2en3opde Elspeetsche Heide

n—|

i'

T^->

1

iJV ^

i

'

"

' ^ T

Schaal 1:25000;Top.krt. blad27C

17

onderzoekkomtpijpestrootje,dopheideenwatdodestruikheide
voor.Beperkttotdeplek,komtookbochtigesmelevoor.
Proefplek 5ligtopdehellingvaneenhoogplateau.Dehelling
bedraagt6%.Erkomtvoornamelijkstruikheideenslechts 1%dopheidevoor.
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3

BODEMGESTELDHEID VAN DE PROEFPLEKKEN

Op alle onderzochte proefplekken komen haarpodzolgronden voor.
Onder een 2 cm dikke heideplag of strooisellaag (AO) hebben
deze gronden een 9 à 12 cm dikke, zeer humeuze Al-horizont. De
A2-horizont, ofwel de grijze loodzandlaag, die onder de Al
aanwezig is, varieert van 8 tot 11 cm dikte. Op 19 à 23 cm
diepte komt een door inspoeling van veel amorfe humus pikzwarte,
zeer humeuze tot humusrijke B2h-horizont voor met een dikte van
5 à 7 cm. Onder de B2h is op de proefplekken 1, 3 en 5 een enkele millimeters dik, verkit ijzerbandje, de B2ir-horizont, aangetroffen. Dit bandje, dat in het profiel vaak zeer grillig verloopt (zie foto 1 ) ,kan de wortelontwikkeling ernstig belemmeren.
De B22-horizont, waarin zich veel amorfe organische stof met
sesquioxyden heeft opgehoopt (Stichting voor Bodemkartering,
1 9 7 5 ) , is donkerbruin, wisselt in dikte van 3 tot 13 cm en vertoont vaak onregelmatig gevormde, donkere uitstulpingen van w i s selende grootte. Vaak treffen we in de B3-horizont en Cl-horizont
nagenoeg horizontaal verlopende, dunne, zwarte inspoelingsbanden
of fibers aan (zie foto 2 ) .Deze bestaan overwegend uit ingespoelde amorfe humus. Op proefplek 1 is de haarpodzolgrond ontwikkeld
in leemarm, matig fijn zand en op de overige plekken in leemarm,
matig grof zand. De haarpodzolgronden van de proefplekken 2, 3,
4 en 5 zijn grindhoudend.

FotoStibokaR49-76K
Foto 1 Zeer grillig verlopend ijzerbandje (B2ir) met kelkvormige
uitstulpingen op proefplek 1
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FotoStibokaR49-77K
Foto 2 Profiel met in de B 3 - en C-horizont zeer
veel, iets grillig, horizontaal verlopende, fibers (foto genomen op proefplek 1)

In de losgemaakte zandbanen hebben de gronden een heterogeen
profiel, dat zeer grillig is opgebouwd; humeuze en humusarme
zandgedeelten wisselen elkaar af (zie foto 3 ) .Als gevolg van
het spitten komen brokstukken van de A l - , A 2 - en B2-horizonten
op variërende diepte voor.
Op alle vijf de proefplekken komen gemiddeld diepe grondwaterstanden voor. Door de Stichting voor Bodemkartering worden de
grondwaterstanden op deze gronden gekarakteriseerd met grondwatertrap V I I * , d.w.z. de gemiddeld hoogste grondwaterstand bevindt zich dieper dan 140 cm - maaiveld (in feite vele meters
beneden maaiveld!).
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D e p r o f i e l e n o pd e v i j f p r o e f p l e k k e n z i e n e ra l sv o l g tu i t :
P r o f i e l b e s c h r i j v i n g p r o e f p l e k 1 ; h a a r p o d z o l g r o n dH d 2 1
AO
Al
A21
A22

B2h

B22

B3
C12
C13
C14

+2-

0cm Strooisellaag;door toestroming ontstaan;ietsvettig,lemighumuslaagje
010cm Zeer donker grijsbruin (10YR 1,5/2,5),zeerhumeus,leemarm,matig
fijn (M50: 160urn)zand
1015cm Grijs(N5,5),humusarm,leemarm,matigfijn (M50: 160urn)zand.
Erkomen zwarteenwitte (uitgeloogde)laagjesin voor
1519cm Rossigdonkergrijs (2,5YR 2,5/1,5),humusarm,leemarm,matigfijn
(M50: 160urn)zand.Dituitgeloogde zandisbruinerdan datvan
deA21
1925à28cm Zwart (7,5YR 2/1), zeerhumeus,leemarm,matigfijn (M50: 160urn)
zand.Dezelaag wordtaandeonderkantbegrensd dooreen2mmdik
ijzerbandje,waarin hierendaarkiezelsaanwezigzijn.Dewortels
vandeaanwezige gras-enheidevegetatie stuitenopdezeB2ir. Ze
vertakken zichhorizontaalenvormen juistbovenhetijzerbandje
eendunne viltigepruik
25à28-30à33
Donker roodbruin (5YR 2,5/2),matighumeus,zwak lemig,matigfijn
(M50: 180um)zand.Erkomen dunne grindlaagjesinvoorenerzijn
enkele humusfibersaanwezig
30à3340cm Donker geelbruin (10YR 4/6), humusarm,leemarm,matigfijn (M50:
170urn)zand.Erkomendonkerbruine fibersindezelaagvoor
4053cm Donker geelbruin (10YR 5/6),humusarm,leemarm,matigfijn (M50:
160urn)zand.Indeze laagkomenbruinevlekjesvoor
5380cm Donker geelbruin (10YR 5/6),humusarm,leemarm,zeerfijn (M50:
145urn)zand;metbruinefibers
80100cm Lichtolijfbruin (2,5Y 5,5/4),humusarm,leemarm, zeer fijn (M50:
-mv. 145urn)zand;metenigebruinefibers

Profielbeschrijvingproefplek 2;haarpodzolgrondgHd30
A0
Al

+20-

A2

9-

B2h

20-

B22

27-

B3

40-

Cl

73-

0cm Strooisellaagje
9cm Rossigdonkergrijs (2,5YR 2,5/1),zeerhumeus,leemarm,matig
grof (M50:230urn)zand
20cm Donkerbruin (7,5YR 3,5/2),humusarm,leemarm,matiggrof (M50:
230urn)zand.Deonderzijde van dezehorizontbestaatuiteen
kiezellaagje
27cm Rossigdonkergrijs (2,5YR2,5/1),humusrijk,leemarm,matiggrof
(M50:230urn)zand.Deorganische stofheefteenwatplaterige
structuur
40cm Leemarme,matig grofzandige (M50:280urn),sterk gevlektelaag
methorizontaleB-bandjes.Dedonkere gedeelten zijn donkerroodbruin (5YR 2,5/2)endelichteregedeelten geelbruin (10YR4,5/4)
73cm Leemarme,matig grofzandige (M50:280urn),laagmethorizontale
B-bandjes.Dedonkere gedeelten zijndonkerbruin (10YR4/3)ende
lichteregedeelten geelbruin (10YR5/4)
100cm Bruin (10YR 5,5/3,5),leemarm,matiggrof (M50:280um)zand
-mv.
Opmerking:deB2hlooptsomsenkeledecimetersdoornaarbeneden
(wortelzakken).
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P r o f i e l b e s c h r i j v i n g p r o e f p l e k 3; h a a r p o d z o l g r o n d g H d 3 0

AO
Al
A2

+2-

012-

B2h

20-

B2

26-

B31

32-

B32
Cl

5072

0cm
12cm
20cm

Strooisellaagje
Matig humeus,leemarm,matig grof (M50:240urn)zand
Humusarm, leemarm,matig grof (M50:240urn)zand,met aande
onderzijde vandehorizont watkiezels
26cm Humusrijk,leemarm,matig grof (M50:240urn)zand.Metveelkiezelstotopijzerbandje,datzichop26cm bevindt
32cm Zwartbruine laag,zwak lemig(12à 13%leem), matiggrofzandig
(M50: 260urn)enmetwatgrind
50cm Zwak lemig,matig grof (M50:260urn)zand,gevlekt metenkele
donkere fibers
72cm Leemarm,matig grof (M50:260pm)zand;watharde laagmetfibers
100cm Leemarm,matig grof (M50:260urn)zand.Enkele grillig verlopende
- mv. fibers

P r o f i e l b e s c h r i j v i n g p r o e f p l e k 4; h a a r p o d z o l g r o n d g H d 3 0

Al

0-

A2

12-

B2h

23-

B2

28-

B3

32-

Cl

63-

12cm Zwart (N2),zeer humeus,zwak lemig (10% leem),matig grof(M50:
230urn)zand
23cm Donkergrijs (10YR 4/1,5), humusarm,leemarm,matig grof(M50:
280urn)zand;onderin horizont komtwat grindvoor
28cm Zwart(5YR 2/l),humusrijk,leemarm,matiggrof (M50:250um)
zand metgrind
32cm Donker roodbruin (5YR 2,5/2), matig humusarm, leemarm,matig
grof (M50:250urn)zand.Grillig gevlektelaag
63cm Donker geelbruin (10YR 3/4),humusarm, leemarm,matig grof(M50:
280urn)zand;grindhoudend.Erkomen indezelaag grillige vlekkenen fibersvoor
100cm Donkerbruin (10YR 3,5/3), uitersthumusarm,leemarm,matig grof
- mv. (M50:280urn)zand; grindhoudend

P r o f i e l b e s c h r i j v i n g p r o e f p l e k 5; h a a r p o d z o l g r o n d g H d 3 0

A0
Al
A2

+2-

09-

B2!i

19-

B2
B3

2528-

Cl

63-

0 cm Strooisellaagje
9 cm Zeer humeus,leemarm (8à9% leem),matig grof (M50:230um)zand
19cm Grijs,humusarm, leemarm,matig grof (M50:230urn)zandmet
onderaangrind
25cm Zwart,zeerhumeus,leemarm,matig grof (M50:230urn)zandmet
enkele grindjes.Op25cmkomteenzwak,enkelemmdik ijzerbandjevoor
28cm Bruin,matig humeus,leemarm,matig grof (M50:260urn)zand
63cm Geelbruin,matighumusarm,leemarm,matig grof (M50:280urn)
zand metwatgrind.Gevlekte laagmet horizontale fibers
100cm Humusarm, leemarm,matig grof (M50:400urn)zand metgrind
- mv.
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Foto:T.A. Soels
Foto 3 Door diepspitten verbroken horizonten in de zandbaan bij
proefplek 1. Gedeelten met humeus zand en gedeelten met
humusarm zand komen in afwisseling met elkaar in het profiel
voor
Voor de verbreiding van de bodemeenheden wordt verwezen naar
Vrielink en Pape (1981). Voor de bodemgesteldheid rond de proefplekken 1 en 2 kunt u het bodemkaartje in genoemde publikatie
weergegeven als afb. 39 op blz. 118 raadplegen, voor die van de
proefplek 3 afb. 29 op blz. 98 en voor die rond de proefplekken
4 en 5 afb. 55 op blz. 152. Van de proefplekken 1, 2 en 3 geeft
Buitenhuis (1959) een uitgebreide bodemkundige beschrijving in
het rapport: "De bodemgesteldheid van de militaire oefenterreinen De Liesberg en Elspeetsche Heide". Meer algemene bodemkundige informatie en overzichten vindt u in de beschrijving bij
de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50 000 (Stichting voor
Bodemkartering, 1975; 1979; 1982).
De vijf proefplekken liggen in gebieden die sterk geaccidenteerd
zijn. In de gebieden van de proefplekken 1, 2 en 3 varieert de
hoogteligging van het maaiveld van 25 tot 42 m + NAP. In het
Rozendaalsche Veld, waarin de proefplekken 4 en 5 liggen, ligt
het maaiveld in het zuidwesten op 60 m + NAP en in het oosten
en noordoosten op 100 m + NAP.
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Foto Stiboka R49-81K

Foto4 Metdeburet,aangeslotenopdeinfiltrometerenvoorzienvaneenmariotte-apparaat,wordtbijdekolommenmethode deinfiltratiesnelheidgemeten.Metdetransducer (drukhoogtemeter)endeonderde
B2henB2irgeplaatstetensiometerwordt
dedrukhoogtedirectonderdeB2henB2ir
vastgesteld
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4

METHODENVANONDERZOEK

Deinfiltratiesnelheidendeverzadigdedoorlatendheid zijngemetenmetde"kolommenmethode".Metdezemethodewordtstrikt
deverticaleinfiltratiesnelheidendoorlatendheidgemeten
(Dekker£Bouma,1978;1981).Bijdekolommenmethodewordteen
kuilgegraven,waarinopdegewenstedieptevoorzichtig eenongestoorde,verticalegrondkolommeteendiametervan30cmen
eenhoogtevan20à35cmwordtuitgesneden.Een10cmhogeinfiltrometerwordtbovenopdekolomgeplaatst.Dezijkantenvan
dekolomwordenafgeslotendoorrondomdekolomeenlaaggips
aantebrengenvanca.5cmdikte.Bijeenaantalvandekolommenwerdvoordatditgebeurde,eersteentensiometerhorizontaal
indekolomgeplaatst,opeendieptevanenkelecentimetersonderdeB2hen/ofB2ir.Vervolgenswerdwatertoegelateninde
infiltrometerenwerddeinfiltratiesnelheidgemetenmeteen
bureteneenmariotte-apparaat,waardooreenlagehydrostatische
drukkonwordengehandhaafdbovendegrondkolom (Bouma,1977).
Detestwerdvoortgezettoteenconstante infiltratiesnelheid
wasbereiktgedurendeverschillendeuren.Metingenwerdengedaaninkolommen,dievastzatenaandeondergrond envervolgens
inkolommendiewarenlosgemaakt.
Bijdekolommendiewerdenvoorzienvaneentensiometer,isgelijktijdigmethetbepalenvandeinfiltratiesnelheid,dedrukhoogtegemetenmetbehulpvaneentransducer (foto4).Bijde
"open"zandkolommen (bovengrond endiepeondergrond)isdedrukhoogtenaenigeurenverzadigingmetwater,normaliter0cmover
degehelehoogtevandekolom.Inditgevalisdeinfiltratiesnelheidgelijkaandeverzadigdedoorlatendheid.Bijhetmeten
vandeonverzadigdedoorlatendheid inhetnattetraject(drukhoogtenvan0tot-30cm)metdekorstenmethode (Bouma,1977),
wordtopdekolomkunstmatigeenkorstvanCebar (snelhardende
cement)ineenbepaaldemengverhoudingmetzandaangebracht.
Doorhetaanbrengenvaneenkorstwordendegroteporiëninde
bodemlaagonderdekorstuitgeschakeldvoorhetwatertransport
enblijvenzegevuldmetlucht.Alsdanopdekorstwaterwordt
gezet,treedtindebodemlaagerondereenverticaleonverzadigdewaterstromingop,waaraanalleendefijnereporiënencapillairendeelnemen.Tensiometers geplaatstindebodemlaagonder
dekorst,gevendaneennegatievedrukhoogteaan.Deinfiltratiesnelheid diewordtgemetenalsdedrukhoogteconstantisgeworden,geefteenpuntvandecurvevandeK (doorlatendheid)
-h (drukhoogte)relatievanhetbodemmateriaal onderdekorst.
Naarmatedekorstdichteris,wordteenlageredrukhoogtegeïnduceerd.Doorhetaanbrengenvanmeerkorstenmetverschillendedichtheden,wordenbijdekorstenmethodemeerpuntenvande
K-hrelatiegemeten.DeB2h-horizontenhetijzerbandjevormen
indeonderzochteprofielenechteralshetware"natuurlijke"
korsten.Deinfiltratiesnelheid,zoalsdiemetdekolommenmethodekanwordengemeten,isdanooknietalleenafhankelijk
vandedichtheidvandeB2henB2ir,maarhangtookafvande
krachtwaarmeehetwateralsgevolgvanhetvoorkomenvannegatievedrukhoogtenonderdezebarrièreserdoorheenwordtgezo-
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Foto Stiboka R49-74K

Foto5 Metingvandeverticaleverzadigdedoorlatendheidvan20cm
hoge,ongestoordekolommengrondmeteendiametervan20cm,
geplaatst inmetvetingesmeerdeplastic cilinders.Door
plaatsinghiervanopeengeperforeerdeplaatentrechterkan
metbehulpvaneenmaatbekerdeuitstroomsnelheidwordenbepaald
gen. Degemeteninfiltratiesnelheidisindezegevallendanook
nietzondermeertevertalen ineenverzadigdedoorlatendheid.
Voorhetmetenvandeverzadigdedoorlatendheid van lageninmeer
openprofielgedeelten,zoalsdediepereondergrondenopdeproefplekkenendelosgemaaktezandbanen,isgebruikgemaaktvaneen
variantopdekolommenmethode.Hierbijwerden20cmhogekolommenvoorzichtiguitgesnedenennauwsluitend geplaatstinmetvet
ingesmeerdecilindersmeteendiametervan20cm.Dekolommen
werdenoptrechtersopgesteld ennatezijnverzadigdmetwater,
werddeuitstroomsnelheid endaarmeedeverzadigdedoorlatendheid
gemeten (foto 5). Omeenindrukteverkrijgenvanhetverloopvan
dedrukhoogtenindebovenste lagenvanhetprofielnaeengrote
hoeveelheidneerslag,werdhetvolgendeproefjeontworpen.Opeen
vlakliggend terreingedeeltevan4m^ (2mx2m), afgebakenddoor
middelvanondiepgegravengootjes,werdmetbehulpvaneengieter
intotaal40mmwatergesproeid.Hetwaterwerdzogoedmogelijk
overhetoppervlakverdeeld.Hetgebeurdebovendienzogoedmogelijkgespreidovereenperiodevan4uur.Opdezewijzewerden
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tweeterreingedeelten opproefplek 1vanwatervoorzien;hetene
betrofeenongestoord enbegroeidgedeelteenhetanderewasgesitueerdopeenlosgemaaktezandbaan,uiteraard zonderbegroeiing.Voorafgaande aandebesproeiingwerdeninhetbegroeideen
ongestoordeterreingedeeltedrietensiometersverticaalop20cm
diepte,juistbovendeB2h,geplaatstinhetmiddenvanhetterreingedeelte.OmverstoringvandeB2henB2irtevoorkomen,werdendrieanderetensiometershorizontaalvanafdezijkantvanhet
tebesproeienterreingedeelte opca.40cmdiepteaangebracht.In
dezandbaanwerdenalletensiometers (drieop20cmendrieop
40cmdiepte)verticaalgeplaatstinhetmiddenvanhettebesproeienterreingedeelte.Detensiometerswerdenmetbehulpvan
eentransducervoor,tijdensennadetoedieningvande40mm
watergemeten.
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5

RESULTATEN EN DISCUSSIE

5.1 Deverticaleverzadigde doorlatendheid van de bovengrond van
0-20 cm diepte
Op de vijf proefplekken is in totaal 10 keer de verzadigde doorlatendheid (K-verz.) van de bovengrond gemeten. Het betrof A 0 - ,
A l - en A2-horizonten met een totale dikte van ca. 20 cm. Hierbij
geldt overigens, dat het minst doorlatende laagje in de kolom
van doorslaggevende betekenis is op de waarde van de gemeten Kverz. Aangenomen kan worden, dat de A0 en Al in dit geval bepalend zijn geweest voor de gevonden waarden.
Tabel1 Verticaleverzadigdedoorlatendheid,gemetenaankolommenbovengrond(A0-,Al-en
A2-horizonten)opdevijfproefplekken
Kolom

Proefplek

Horizont

Diepte
(cm-mv.)

K-verz.
(cm/dag)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5
3
3
5
4
2
4
2
1
1

AO, Al,A2
AO, Al,A2
AO, Al,A2
AO, Al,A2
Al,A2
AO, Al,A2
Al,A2
AO, Al, A2
AO,Al, A2
AO, Al,A2

0-14
0-20
0-20
0-20
0-20
0-20
0-20
0-20
0-20
0-20

5
6
13
32
48
51
57
68
140
288

In tabel 1 zijn in volgorde van toenemende K-verz. de tien gemeten kolommen weergegeven. Lage K-verz.-waarden van 5 en 6 cm per
dag werden gemeten bij kolommen_, afkomstig van relatief iets lager gelegen plekken met dopheidevegetatie, waarbij tijdens het
onderzoek na regen ook tijdelijk piasvorming werd gesignaleerd.
Het toplaagje van deze kolommen was, door toevloeiing van humeus
materiaal uit de iets hogere omgeving, zeer humusrijk. De hoogste K-verz.-waarden voor de bovengronden, namelijk 140 en 288
cm per dag, werden gemeten in de kolommen 9 en 10 met een pijpestrootje-vegetatie op proefplek 1. Uit deze oriënterende metingen krijgen we de indruk, dat de vegetatie van invloed kan zijn
op de doorlatendheid van AO en A l ; heidevegetaties veroorzaken
vermoedelijk een wat dichtere toplaag dan bijvoorbeeld pijpestrootje. Daarnaast speelt de toevloeiing van humeus materiaal
een cruciale rol. Bij proefplek 1 werd in het "halfven" 1 ) een
13 cm dikke, schoensmeerachtige, humusrijke laag aangetroffen.
Twee extra uitgevoerde metingen van deze 13 cm dikke bovengrond
resulteerden in K-verz.-waarden van respectievelijk 1 en 4 cm
per dag, hetgeen dus op een betrekkelijk geringe doorlatendheid
van deze toplaag duidt.
1) Ondereenhalfvenwordteenvenverstaan,waarinperiodiekwaterstaat.
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5.2 De verticale verzadigde doorlatendheid van de B22-, B 3 en Cl-horizonten
Verspreid over de vijf proefplekken werden met de variant op
de kolommenmethode zeven metingen gedaan naar de verticale verzadigde doorlatendheid van B22-,B 3 - en Cl-horizonten (zie tabel 2 ) .Zoals op grond van visuele waarnemingen, zoals dichtheid, pakking, structuur en textuur, aan deze horizonten werd
verondersteld, zijn bij deze horizonten steeds grote doorlatendheden gemeten. De K-verz.-waarden varieerden bij deze zeven m e tingen van 10 tot 35 meter per dag (tabel2 ) .
Tabel2 Verticaleverzadigdedoorlatendheid gemetenaankolommenuitB22-,B3-enCl-horizontenvandevijfproefplekken
Kolom

Proefplek

1
2
3
4
5
6
7

2
3
1
5
2
4
4

Horizont

B22,B3

B3
Cl
B3,Cl
B22,B3
B3,Cl
B3,Cl

Diepte
(cm-mv.)

K-verz.
(cm/dag)

30-55
40-60
55-85
50-70
30-55
55-75
55-75

1008
1120
1400
1405
1728
2265
3434

5-3 De verticale verzadigde doorlatendheid in de losgemaakte
zandbanen
In de bovenste 50 cm van de zandbaan bij proefplek 1 werden Kverz.-waarden gemeten van 2 à 3 m per dag (tabel 3 ) .Op 60 à 80
cm diepte werden K-verz.-waarden gemeten van 8 à 12 m per dag.
Ook in de zandbaan bij proefplek 2 werden van 0 tot 80 cm diepte oplopende K-verz.-waarden gemeten van 2 tot 12 m per dag.
Tussen 80 en 100 cm diepte werden zelfs K-verz.-waarden vastgesteld van 15 à 30 m per dag (tabel 3 ) .De kleinere doorlatendheid bovenin de zandbanen is het gevolg van verdichtingen door
het berijden van de zandbanen.
Howel de gemeten K-verz.-waarden in de losgemaakte zandbanen
zouden kunnen suggereren dat piasvorming op deze banen tot het
verleden behoort, is dit niet geheel juist. In juni 1982 hebben
we tot drie maal toe tijdelijke plassen op de zandbanen bij de
proefplekken 1, 2 en 3 waargenomen. Op de relatief laag gelegen
gedeelten van de zandbanen verzamelt zich tijdens hevige regens
water dat van de hellingen stroomt. Met dit water wordt ook fijn,
voornamelijk organisch materiaal meegevoerd, dat op de relatief
laag gelegen delen van de zandbanen tot bezinking komt (foto6 ) .
Dit organisch materiaal vormt een dun filmpje op het bodemoppervlak, er ontstaat een "natuurlijke" korst. Door deze korstvorming nemen de grotere poriën niet aan het watertransport deel.
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Tabel 3 Verticale verzadigde doorlatendheid, gemeten aan 20 cm hoge kolommen op verschillende
diepten, in de losgemaakte zandbanen b i j de proefplekken 1 en 2

Zandbaan proefplek1
Diepte
(cm-mv.
0-20
0-20
30-50
30-50
60-80
60-80

K-verz.
) (cm/dag)

186
269
201
282
838
1234

Zandbaan proefplek2
Opmerkingen
aard zand

Diepte
K-verz.
(cm-mv. .) (cm/dag)

humeus
humeus
geelenhumeus
geelenhumeus
geelenhumeus
geelenhumeus

0-20
0-20
20-40
20-40
40-60
40-60
60-80
60-80
80-100
80-100

252
264
655
780
957
982
1057
1208
1410
3170

Opmerkingen
aard zand
humeus
humeus
geelenhumeus
geel enhumeus
ged.met podzolB2h
ged.metpodzolB2h
geelenhumeus
geelenhumeus
voornamelijk geel
voornamelijk geel

Foto Stiboka R49-70K

Foto 6 Ondanks h e t losmaken van de zandbanen o n t s t a a n p l a s s e n .
Oorzaak i s de vorming van een n a t u u r l i j k e k o r s t door h e t
bezinken van o r g a n i s c h m a t e r i a a l , dat door over h e t maaiveld
stromend regenwater i s meegevoerd
Ergo: goed, r e g e l m a t i g onderhoud i s geboden ( s c h a v e n ! ) .
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FotoStibokaR49-78K
Foto 7 Opdrogende natuurlijke korst van fijn organisch materiaal
De plas kan enige dagen blijven staan, omdat we in dat geval niet
te maken hebben met de verzadigde, maar met de veel lagere onverzadigde doorlatendheid. Bij droogvallen van de plassen droogt de
korst op en scheurt sterk door krimp (foto 7 ) .Door het berijden
en het onderhoud van de banen verdwijnt de korst.

5-4De infiltratiesnelheid en doorlatendheid van B2h en B2ir
Op de proefplekken 1, 3 en 5 werd bij dertien kolommen, die nog
verbonden waren met de ondergrond, met behulp van de kolommenmethode de infiltratiesnelheid gemeten van het profielgedeelte
met een B2h en B2ir (tabel 4 ) .Bij acht van deze kolommen is
ook een "losse" meting uitgevoerd. Bij vier ervan werd met b e hulp van een tensiometer en transducer op enkele cm onder de
B2ir de drukhoogte tijdens de meting van de infiltratiesnelheid
bepaald. De infiltratiesnelheid blijkt, in tegenstelling tot de
algemene verwachting, tamelijk hoog te zijn (tabel 4 ) .Bij de
"vaste" metingen varieert de gemeten infiltratiesnelheid van 4
tot 72 cm per dag en bij de "losse" metingen van 5 tot 68 cm
per dag. Over het algemeen werden bij de losgemaakte kolommen
gelijke of iets lagere waarden voor de infiltratiesnelheid g e meten, vergeleken met de metingen aan dezelfde kolommen, maar
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Tabel4 Infiltratiesnelheid vanB2henB2ir,gemetenmetdekolommenmethodeen(voor zover
gemeten)decorresponderende drukhoogte enkele cmonder deB2ir
Kolom

Proefplek

Diepte

(cm-mv.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3
3
5
5
5

Vaste meting
Infiltr.
Druksnelheid
hoogte
(cm)
(cm/dag)

18-45
18-45
18-45
18-45
18-45
18-45
18-45
18-45

12
13
15
18
19
20
45
46

12-37
12-37
9-35
9-35
9-35

4
36
40
57
72

Losse meting
Infiltr.
Druksnelheid
hoogte
(cm/dag)
(cm)

14

-12

12

-22

-6

18

-30

-4
-7

5
30
40
53
68

-5
-4

nogverbondenaandeondergrond (tabel 4). Bijhetmetenvande
infiltratiesnelheidwerddoorgegaantotdeinfiltratiesnelheid
endrukhoogteminofmeerconstantewaardenbereikten.Zowerd
bijvoorbeeldbijkolom11gestartbijeendrukhoogtevan-105
cmenwerduiteindelijkeenconstantedrukhoogtewaargenomenvan
-4cm.Eenlageredrukhoogte inhetprofieldirectonderdeB2ir
heefttotgevolgdathetwaterermetgroterekrachtdoorheen
wordtgezogen,watresulteertineengrotereinfiltratiesnelheid.
Bijrelatiefhogedrukhoogtenvan-4cmtot-12cmwerdechter
tochnogeeninfiltratiesnelheid gemetenvan19tot57cmper
dag (grondkolom 5,7,11en12,'tabel 4). Uitdemetingenblijkt
dusdatwaterzelfsbijeenvrijnattezandondergrondnogtamelijksneldoordeB2irnaardeondergrondkanbewegen.Dezewaarnemingenzijnintegenspraakmetdewijdverbreideopvatting,dat
wateropdeB2irstagneertenerlateraaloverwordtafgevoerd.
ZosteltBuitenhuis (1959,blz.4en 5), dathetijzerbandjedat
op25cmdiepteopdeLiesbergendeElspeetscheHeidevoorkomt,
voorwaterondoorlatend isendatregenwateropditondoorlatende
ijzerbandjealleenmaardoorverdampingkanverdwijnen.Uithet
rapportvandeStichtingvoorBodemkartering (1979,blz.78)citerenwedevolgendezinsnede:"Doordathetijzerbandje (B2ir)
vaakzeerslechtdoorlatendis,treedtplaatselijkpiasvorming
op". DeBakkerSSchelling (1966)stellenopblz.134:"Direct
hieronder (deB2h)ligtmeestaleendunijzerbandje,waarover
wateruitdeomgevingnaarderelatieflagedelenstroomten
zichdaarverzamelt.Hetontstaanvanbepaaldevennetjes,o.m.
dieopdeGortelseHeidebijEpeliggen,kanopdezemanierwordenverklaard".OokDeBakker£Edelman-Vlam (1976,blz.60)
veronderstellendatopdeGortelseHeidebijEpebijprofielen
meteenijzerbandje,zichindelaagtenplassenhebbengevormd.

34

Vrielink S Buitenhuis (1970, biz. 10) nemen aan dat in de omgeving van Nunspeet de verticale waterafvoer door een ijzerband
wordt geblokkeerd en dat het ontstaan van vennen in deze omgeving een gevolg is van stagnatie van water op de ijzerbanden in
de ondergrond. Tot slot nemen ook Vrielink S Pape (1981, biz.
55) aan dat het ijzerbandje onder de B2h, de B2ir, niet alleen
de beworteling sterk stoort, maar ook het ontstaan van vennen
veroorzaakt. De voor dit onderzoek gedane metingen van de infiltratiesnelheid tonen echter duidelijk aan, dat het voorkomen van
een ijzerbandje niet zonder meer een slechte doorlatendheid impliceert. Op de repercussies hiervan voor het beeld over het ontstaan en de voeding van de vennen met water komen we in paragraaf
5.7 nog nader terug.

5.5De infiltratiesnelheid en doorlatendheid van B2h in profielen
zonder B2ir
Op de proefplekken 2 en 4 werd bij in totaal negen kolommen met
behulp van de kolommenmethode de infiltratiesnelheid gemeten van
het profielgedeelte met de B2h. Een B2ir ontbreekt op deze twee
proefplekken. De metingen werden uitgevoerd zowel aan kolommen
verbonden met de ondergrond als aan losgemaakte kolommen (tabel 5)
Tabel5 InfiltratiesnelheidvanB2h(zonderijzerbandje),gemetenmetdekolommenmethodeen
(voorzovergemeten)decorresponderendedrukhoogteenkelecmonderdeB2h
Kolom

Proefplek

Diepte

(cm-mv.)

Vaste meting
DrukInfiltr.
snelheid
hoogte
(cm)
(cm/dag)

1
2
3
4
5

2
2
2
2
2

15-40
15-40
15-40
15-40
15-40

10
19
28
31
35

-5

6
7
8
9

4
4
4
4

12-42
12-42
12-42
12-42

22
45
74
74

Losse meting
Infiltr.
Druksnelheid
hoogte
(cm/dag)
(cm)

-8

11
20
27
30
45

-6

-6
-5
-6
-7

21
49
79
88

-9
-6
-8
-5

-5

Bij zes van de kolommen werd tijdens de metingen ook de drukhoogte enkele cm onder de B2h gemeten. Op het einde van de m e tingen werden bij zowel de vaste als de losse metingen,
min of meer constante drukhoogten vastgesteld, die varieerden
van -5 cm tot -9 cm (tabel 5 ) .Ook hier blijkt de infiltratiesnelheid van de B2h-horizonten, anders dan gewoonlijk verwacht
wordt, tamelijk hoog te zijn (tabel 5 ) .Bij de "vaste" metingen
varieert de gemeten infiltratiesnelheid van 10 tot 74 cm per
dag en bij de losse metingen van 11 tot 88 cm per dag. Bij de-
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zelfde kolommen werden bij de losse metingen gelijke of iets
hogere waarden van de infiltratiesnelheid gevonden dan bij de
vaste metingen het geval was (tabel 5 ) .Opmerkelijk is, dat de
gevonden waarden van de infiltratiesnelheid van de B2h zonder
B2ir niet significant hoger zijn dan die waarbij deze B2ir wel
aanwezig is (vergelijk tabel 5 met tabel 4 ) .Dit betekent dat
in de profielen van haarpodzolgronden de B2h de laag is met een
relatief minder grote infiltratiesnelheid en niet de B2ir.

5.6 Het verloop van de drukhoogte in het bovenste deel van het
profiel van een haarpodzolgrond, bij toediening van 40 mm
water
Bij het nagaan van het drukhoogteverloop in de bovenste lagen
van het profiel van de haarpodzolgrond op proefplek 1 werd op
6 juli 1982 op ca. 20 cm diepte juist boven de B2h een drukhoogte gemeten van -96 cm en op 40 cm diepte, ongeveer 10 cm onder
de B2h en B2ir, een drukhoogte van -90 cm. Nadat 12,5 mm water
was toegediend gaven de drie tensiometers op 20 cm diepte al
een reactie te zien en bedroeg de drukhoogte gemiddeld -80 cm
(tabel 6 ) .De drukhoogte op 20 cm diepte, nam tijdens en direct
Tabel6 Verloopvandedrukhoogtenop20en40cmdiepte,tijdensennabesproeiingmet40
mmwateropproefplek1
Tijdstipnatoediening
(uren,minuten)
0,00
1,15
3,10
3,35
4,00
4,30
4,45
5,10
6,05
6,15
6,25
24,35

Toeged iende hoevee ilheid
cumulatief)
(
'
(mm)

0
12,5

20
25
30
35
40
40
40
40
40
40

.

Drukhoogteop
20 cm diepte
(cm)

-96
-80
-67
-47
-33
-18
-13
-9
-4
-8
-8

-49

Drukhoogteop

40 cm diepte
(cm)

-90
-90
-90
-90
-90
-90
-90
-90
-90
-90
-90
-52

na het sproeien nog verder toe. Ongeveer één uur nadat 40 mm
water was uitgesproeid, bedroeg de drukhoogte gemiddeld -4 cm.
Daarna nam de drukhoogte weer af. Zo werd de volgende dag, ca..
20 uur na de watergift een drukhoogte gemeten van gemiddeld
-49 cm (tabel 6 ) .Uit deze metingen blijkt dus een vrij snelle
verplaatsing van het vocht in de bovengrond van deze haarpodzolgrond. De verplaatsing van het water dieper in het profiel
verloopt echter niet zo snel. Op 40 cm diepte werd zelfs ruim
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zes uur na de start van de besproeiing nog geen verandering in
de drukhoogte waargenomen (tabel 6 ) .Het water verplaatst zich,
zij het vertraagd, wel door de B2h en B2ir. Dit blijkt ook uit
de meting op de volgende dag, toen de drukhoogte namelijk -52
cm w a s , dus ca. 40 cm hoger dan voor de watertoediening.
Op 9 augustus 1982 bedroeg de drukhoogte voor het sproeien met
water op de zandbaan van proefplek 1 op 20 cm diepte gemiddeld
-111 cm en op 40 cm diepte gemiddeld -88 cm (tabel 7 ) .De drukTabel7 Verloopvandedrukhoogteop20enop40cmdiepte,tijdensennabesproeiingmet40
ramwater,optweeopeenvolgendedagenopdezandbaanvanproefplek1
Tijdstipnatoediening
(uren,minuten)

Toegediende hoeveelheid
(cumulatief)
(mm)

Drukhoogteop
20 cmdiepte
(cm)

Drukhoogteop
40 cmdiepte
(cm)

Iedag
0,00
1,00
1,30
1,45
2,15
2,40
3,10
3,30
4,00

0
10
15
20
25
30
40
40
40

-111
-107
-26
-21
-12
-10
-7
-20
-25

-88
-88
-88
-88
-88
-88
-79
-73
-68

2edag
21,00
23,15
23,20
23,30
23,50
24,00
24,30
25,00
25,15
26,00
25,10
27,00

40
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

-43
-6

-35
-14
-12
-11
-12
-13
-13
-14
-14
-20
-20

-21
-21
-26
-27

-32
-33

hoogte nam op 20 cm diepte al na 10 mm watergift toe, bereikte
vlak na de totale gift van 40 mm al zijn hoogste punt en nam
daarna weer af. In verband met een technisch probleem met de
transducer moesten de metingen worden afgebroken. De volgende
dag is de meting op deze plek daarom herhaald. De drukhoogte
bedroeg op de tweede dag voor de watertoediening -43 cm. Vlak
na de toediening was de drukhoogte -6 cm en door verticale
vochtverplaatsing in het profiel nam de drukhoogte daarna binnen vier uur weer af tot -33 cm. Maar niet alleen op 20 cm diepte, ook op 40 cm diepte verplaatst het water zich bij deze zandbaan vrij snel. Ruim drie uur nadat op de eerste dag gestart
werd met de besproeiing nam op 40 cm diepte de drukhoogte al
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toe (tabel 7 ) .De tweede dag werd in een tijdsbestek van ruim
twee uur nog eens 40 mm water toegediend. Voor de toediening
was op 40 cm diepte de drukhoogte -35 cm en direct na de toediening was deze gestegen tot -14 cm en bereikte 15 minuten
daarna het hoogste punt van -11 cm, om daarna weer geleidelijk
af te nemen (tabel 7 ) .Uit de metingen blijkt, dat in de losgemaakte zandbaan de drukhoogte op 40 cm diepte sneller reageert
op watertoediening dan op de begroeide en ongestoorde plek. De
B2h zorgt hierbij dus duidelijk voor een vertraging in de verticale onverzadigde waterstroming.

5-7 De invloed van stroming van water over het maaiveld op het
ontstaan van plassen, halfvennen en vennen
In de literatuur bestaat de opvatting, dat water stagneert op
B2h en B2ir en dat het water lateraal over deze stagnerende
horizonten naar relatief lage delen stroomt en zich daar verzamelt (zie bijvoorbeeld: De Bakker S Schelling, 1966; De
Bakker £ Edelman-Vlam, 1976; Weinreich, 1 9 8 1 ) . Zoals uit de
resultaten van de metingen van de infiltratiesnelheid en doorlatendheid van de B2h en B2ir (zie de paragrafen 5.4 en 5.5)

FotoStibokaR49-75K
Foto 8 Kronkelvormig patroon van heidestrooisel ontstaan als gevolj
van waterstroming bij hevige regen over het oppervlak
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isgebleken,moetdezeopvattingopdeonderzochteplekkenwordenverworpen.Hiervoorzijnechtermeerargumentenaantevoeren.Zevloeienvoortuitdewaarnemingenbijverkenningenin
hetterreintijdensregenrijkeperioden.Hethalfvenbijproefplek1,datondermeerdoorverdampingtussen25meien17juni
1982bijnageheelwasopgedroogd,werdinenkeledagen,namelijk
van18tot20juniaangevuld toteenniveauhogerdandatvan
25mei1982.Op21juniwerdmetbehulpvanboorenspadeeen
onderzoekingesteldnaarhetnatheidsbeeldvandebovengrondin
deietshogergelegenterreingedeelten indeperiferievanhet
halfvenenhetvenbijproefplek 1.Hierbijbleekdatdebovengrondopveelplaatsenhelemaalnietzonatwasenplaatselijk
werdonderdeheidepollenzelfskurkdroog zandwaargenomen.
Dezedrogetoestandenindebovengrondsluitendemogelijkheid
vanstromingvanwaterdoordebovengrondoverdeB2hofB2ir
naardevennenenhalfvennen,zekerinditgeval,uit.Eenstijgingvanbijvoorbeeldhetwaterniveauinhethalfvenmetnaar
schatting25cm,isnaaronzemeninghetgevolgvantoestroming
vanregenwateroverhetmaaiveld inhethellendeterreinnaar
deingeslotenlaagten (incasuvenenhalfven).Hetingesloten
zijnennietdeabsolutehoogteligging isbepalendvoordevormingvaneenwatersurplus.Erwerdenbijdeterreinverkenningen
veleaanwijzingenvoorstromingoverhetoppervlakverkregen.
Lichtergekleurdebaantjesvanuitgewassenzandensomsook
grind,dieoverdehellingennaarbenedenkronkelden,markeerdenzwakkestroombaantjes.Zeerplaatselijk,zoalsopdeLiesbergenStakenbergerHeide,werdeendiepinsnijdenderosiepatroonwaargenomen.Hetoverhetmaaiveldstromendewatermoet
ookdeveroorzaker zijnvanhetkronkelende,terrasvormigepatroon,waarinhetlosseheidestrooselopdehellingen isgezoneerd (foto 8). Zoalsinparagraaf5.1 alzijdelingswerdaangeroerd,isophetmaaiveldvanrelatief laaggelegengedeeltenfijnorganischmateriaaltotbezinkinggekomen,datdoor
hetoverhetoppervlakstromenderegenwaterwerdmeegevoerd
(foto9).
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FotoStibokaR49-72K
Foto 9 Fijn organisch materiaal, door over het
oppervlak stromend water meegevoerd en
tot bezinking gekomen op relatief laaggelegen plekken
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FotoStibokaR49-79K
Foto 10 Erosieverschijnselen in een zandbaan
veroorzaakt door over het oppervlak
stromend water
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Ookopdezandbanenkwamoprelatief lageplaatsenorganisch
materiaaltotbezinking (zieparagraaf 5.3 enfoto6en7
aldaar).Daarnaastwerdenindehogergelegentrajectenvan
dezandbanenzeerevidenteerosieverschijnselenwaargenomen
(foto10).Doorhettonrond leggenvanhetoppervlakvande
zandbanenvindtwaterstromingvooralopdezijkantenvande
zandbanenplaats.Deerosieverschijnselenmanifesteerdenzich
daaromookvooraldaar.Opplaatsenwaardezandbanenmetde
hellingmeezijnaangelegd,zoalsbijproefplek2,stroomt
hetvandehellingkomendewatersomsdwarsoverdezandbanen
heen.Hetvormtdaarbijsomszandwaaiersoverdeheidevegetatie
(foto11).
Zandbanenkunnennaaronzemeningeenduidelijkeinvloedhebbenopdehydrologievandeomgeving.Indiendezandbanen,zoalsvaakhetgevalis,zijningesnedeninhetterrein,wordt
aanhetoverhetoppervlakstromendewatereenandererichtinggegeven.Vooreendeelzakthetwaterwegindeondergrondvandezandbaanenvooreendeelkomthetergensanders
inhetterreinterecht danhetgevalzouzijnvoordeaanleg
vandezandbanen.OpdeElspeetscheHeidehebbendopheidebegroeiingenuit1959plaatsgemaaktvoormindervochtpreferente
vegetaties.MetBeije (1981)zijnwijvanmeningdatditmogelijkhetgevolgkanzijnvandeaanlegvandezandbanenevenwijdigmetdehoogtelijnenaandehelling.Hetdieplosmaken
enhetonderhoudvandezandbanenisechtervooreenfrequent
militairgebruikervanbeslistnoodzakelijk.Andersontstaan
oprelatieflageplekkendoorverdichtingvandebovengrond
halfvennenopdezandwegen,zoalsophetRozendaalscheVeld
hierendaarhetgevalis (foto12).DezandbaneninhetRozendaalscheVeldzijnechtercultuurtechnischnietvoorbewerkt.
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FotoStibokaR49-80K
Foto 11 Zandwaaier over de heidevegetatie gevormd door met watermeegevoerd zand. In dit hellende terrein stroomde het
water namelijk dwars over de zandbaan
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Foto Stiboka R49-71K

FotoJ2 NietlosgemaakteennietonderhoudenzandweginhetRoze
daalscheVeld

44

Zelfs in tamelijk vlakgelegen gedeelten van het oefenterrein
De Liesberg en Elspeetsche Heide blijkt het water zich te
verzamelen in kleine deukjes in het bodemoppervlak (foto1 3 ) .

FotoStibokaR49-82K
Foto 13 Ook in de relatief vrij vlakke heidevelden, stroomt het
regenwater naar de lagere plekjes en vormt daar miniplasjes
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Bijovervloedigeregenvalwordendeslechtsenkelecentimeters
lagergelegenwandel-enfietspadenomgedoopttotsmallewaterlopen (foto14).
Hetdoorhetwatermeegevoerdeenoprelatief lageplekkenbezonkenorganischemateriaalremtdeverticalewaterbeweging.
Ditkomtdoordathetmateriaaleennatuurlijkekorstvormt
waardoorerondereenonverzadigdewaterstroming optreedtdoor
hetuitschakelenvoorhetwatertransportvandegroteporiën.
Zoalsinparagraaf5.1 isvermeld,werdendanooklageK-verz.waarden (van5en6cmperdag)gemetenbijbovengrondenwaar
duidelijkhumeusmateriaalwastoegevloeid;ookinhethalfven
werdenaanschoensmeerachtige,humusrijkebovengrondenK-verz.waardenvanslechts1en4cmperdaggemeten.Op17juni1982
matenweopproefplek 1aantweekolommen (verbondenaande
ondergrond)eeninfiltratiesnelheidvanrespectievelijk 19cm
en45cmperdag (degrondkolommen 5en7intabel 4). Ondanks
datdekolommenwerdenafgedektmetplastic,troffenweop21
juniophetoppervlakvandekolommeneenhumusrijke,zwarte
filmaan,diedaartijdensonzeafwezigheidvanenkeledagen
(hetweekend)doorhetoverhetoppervlakvanhethellende
terreinstromendewatermoetzijngesedimenteerd.Deinfiltratiesnelheidwerdnogmaalsgemetenenbleekdoordehumeuzefilm
significanttezijnafgenomen.Deinfiltratiesnelheidvankolom
5wasvan19cmperdagteruggelopennaar7cmperdagendie
vankolom7werdvan45cmperdaggereduceerdtot10cmper
dag.Tijdensdemetingvandeinfiltratiesnelheidbedroegde
drukhoogteonderdeB2irindekolommenop17juniresp.-12cm
en-6cmenop21juniresp.-46cmen-38cm.Dezelagedrukhoogtenduideneropdatdoordekorstwerkingvanhethumeuze
materiaalmeerporiënvoorhetverticalevochttransportwerden
uitgeschakeld.
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FotoStibokaR49-83K

Foto14 Alswaterloopfungerend fietspadopde
ElspeetscheHeide
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Omeenindruktekrijgenvandeaardvanhetmateriaalopde
venbodemendedoorlatendheid ervan,hebbenwetweekolommen
uitgesneden inhetondiepegedeeltevanhetvenopproefplek
1 (foto15).Dekolommenhaddeneenhoogteendiametervan20
cm.Debovenste7cmvandekolommenbestonduiteenvenige
drablaag.Deverticaleverzadigdedoorlatendheidbedroegrespectievelijk 3,2cmen0,1 cmperdag.Demetingengevendan
ookeenindicatie,dathetvenigemateriaal indevenneneen
relatiefgeringedoorlatendheidheeft.Deinvloedvanhetvenigemateriaalindevennenophetontstaanenvoortbestaan
vandevennenisongetwijfeldgroterdansomswelwordtverondersteld.Inditlichtpastookhetverhaalvandebosopzichter,datuiteenvennetjemeteenstoringsvegetatie alleenmaar
dedrablaagwerdverwijderd,maardathetvennetjedaarnaniet
meeristeruggekomen.Vrielink£Buitenhuis (1970,blz.10)en
ookVrielink£Pape (1981,blz.55)nemenaandatindeomgeving
vanNunspeetdeverticalewaterafvoerdooreenijzerbandwordt
geblokkeerdendathetontstaanvanvennenindezeomgevinghet
gevolgvanstagnatievanwaterophetijzerbandjeindeondergrondis.MetVrielinkwerdeenexcursieindezomervan1982
naardeomgevingvanNunspeetgehouden.Bijhetborenindevennenenhalfvennen bleekechterdeijzerbandnietofslechts
plaatselijkaanwezigtezijn.Welwerdsteedseenopvallenddikkelaagvenigmateriaalopdebodemsaangetroffen.OokBuitenhuis (1959)vermeldtdatinafvoerloze laagten,diesteedsof
periodiekonderwaterstaan,een25cmdikkevenigetothumusrijkebovengrondvoorkomt.Wemenendatwatgenuanceerdermoet
wordengedachtoverhetontstaanenbestaanvanvennen.Eenverticaalgerichte ijzerbandwerdaandeoevervanhetBestmerven,
indeomgevingvanOmmen,aangetroffendoorVoorwijkenHardjoprakoso (1945),enaandeoevervandeGerritsfleschbij
KootwijkopdeVeluwe,doorSchimmelenTerHoeve (1952).ZonneveldenBannink (1960)enZonneveld (1965)vermeldeneenverticaalontstane ijzerbandopdeKalmthoutseHeidebijeenven.
Allegemeldeauteurshebbenwaargenomendathetwateraande
venzijdevandezeverticale ijzerwalofijzermuur,duidelijk
hogerstonddanaandelandzijdeervan.Indevennenis,omlek
prikkenervantevoorkomen,echterweinigofslechtstotdebovenkantvanhetijzerbandjedoorhengeboord.Hetisdanookde
vraagofdeopvattingvanverschillendevandezeauteurs,dat
deijzerbandzichhorizontaalonderdevennenvoortzetendaarbijevenslechtdoorlatend is,terechtis.Opdebodemvande
Gerritsfleschkomtnamelijkookeenhalvemetertoteenmeter
venigmateriaalvoor (Schimmel£TerHoeve,1952);ookopde
bodemvanhetBestmervenkomtstructuurloosveenvoor (Voorwijk
SHardjoprakoso,1945).Demogelijkeinvloedvanditmateriaal
opdevertraagdewaterbeweging isdoorhennietonderkend.HoewelZonneveld SBannink (1960)enZonneveld (1965)uitvoerig
uitweidenoverhetijzerbandje indeKalmthoutseHeide,waser
slechtsopéénplaatseenhangendvennetjeopeenijzerbandje
aanwezig.Inhetdaargevondenvennetjeblijktdanechterin
hetcentrummaximaal30cmwatertestaan (ziefig.22inZonneveldSBannink,1960).
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Kortom we zijn van mening dat de invloed van ijzerbandjes vaak
sterk overtrokken is en dat aan de stagnerende werking van organisch materiaal op het oppervlak voorbij is gegaan.

FotoStibokaR49-73K
Foto 15 Om de doorlatendheid van het materiaal van de venbodem te
meten, wordt in het ondiepe gedeelte van het ven bij proefplek 1 een grondkolom uitgesneden
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CONCLUSIES
Zandbanenwerken,hoewelandersdanverwacht,verstorendop
dehydrologievandegeaccidenteerdedelenvandeElspeetscheHeideenhetRozendaalscheVeld.Deverstoringbestaat
uithetondervangenvanregenwaterdatoppervlakkigafstroomt
overhellingen,endatvervolgenseventueelweerwordtafgevoerdnaarlagereterreindelenopeenwijzedieafwijktvan
deoorspronkelijkesituatie.
DeverdichteB2h-horizontbleekindeonderzochtegevallen
doorlatendertezijndandeliteratuursuggereert,niettemin
werktdezelaagalseennatuurlijkekorstinhetprofiel,
waardoorhetverticaleonverzadigdewatertransportwordt
vertraagd.
Deveelindeliteratuuraangetroffenopvatting,datwater
stagneertopdeB2ir,eendunijzerbandje,enlateraalover
ditbandjewegstroomt,wordtdoorderesultatenvandemetingennietgesteund.
Deverticaleverzadigdedoorlatendheidvandelosgemaakte
zandbanenisgroot.Boveninhetprofielisevenwelduidelijk
sprakevanbodemverdichting (doorberijding).Inregenrijke
periodenontstaanoprelatief lagedelenplassen,doordatna
toestromingvanwateroverhetoppervlakindezelagedelen
eenkorstwordtgevormdvanminderdoorlatendorganischmateriaal.
Relatief laaggelegenplekkenmetduidelijkevochtindicatoren
en"halfvennen"wordenvooreenbelangrijkdeelgevoedmet
regenwater,datinhethellendeterreinoverhetoppervlak
zijnwegvindt.Hethierbijmeegevoerdeorganischemateriaal
vormtdoorkorstwerking eenvertraging indeverticalewaterbeweging.
Geziendemeetresultatenishetaannemelijkdatdevennenin
hetonderzochtegebiedoverwegendwordengevoeddooroppervlakkigetoestromingvanwateroverhethellendeterrein.
Hetindevennenafgezetteorganischemateriaalwerktook
zekerstagnerendophetverticalewatertransport indezeingeslotenlaagten.
Uitdezeoriënterendemetingenkrijgenwedeindruk,datde
vegetatievaninvloedkanzijnopdedoorlatendheidvanAO
enAl;heidevegetatiesveroorzakenvermoedelijkeenwatdichteretoplaagdanbijvoorbeeldpijpestrootje.
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AANBEVELINGENVOORVERDERONDERZOEK
Opstellenvaneenmodelmetbetrekking totdeberging
(ruimtelijkeverdeling)vanregenwaterineengeaccidenteerdgebied.Kwantificeringvanverstoringvanoppervlakkigeafvoeralsgevolgvanzandbanen.
Soortgelijkonderzoekalshetonderhavige inbodemsvan
vennenenhalfvennentemiddenvanveldpodzolgronden.
Onderzoeknaardeinvloedvandiversevegetatiesopde
doorlatendheidvandeAOenAlenerzijds (beïnvloedingwellichtvooralviastrooisel)enanderzijdsdeB2(beïnvloedingwellichtviawortels,Molinial).
VerificatievanwaterstagnatieopdeB2iropandereplaatsen.Analytischonderzoeknaarvoorwaarden,waaronderijzerbandjeseventueelwelstagnerendwerken.Voorbeeldenwaar
sterkeaanwijzingenbestaandatwellateralewaterstroming
overeeninspoelingshorizont optreedt,zijnhetLievelder
VeldbijWinterswijkendeHavelterbergbijHavelte(mondelingemededelingH.M.Beije).
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8

SAMENVATTING

DeElspeetscheHeideenhetRozendaalscheVeldwordengeregeld
gebruiktvoormilitaireoefeningen.Hetmilitaireoefenterrein
ElspeetscheHeideisin1980/1981 opnieuwingericht,waarbij
eenzandbanenstelsel,metzandbanenvan 8m breedte,
werdaangelegd.Ondermeeromhellingerosietegentegaan,zijn
de nieuwe zandbanenevenwijdigmetdehellingaangelegd,enom
piasvorming tevoorkomenwerdenzetot2mdieptelosgemaakt.
Indezomervan1982werdeenonderzoekingesteldnaardeinvloedhiervanopdehydrologievandeomgeving.Daartoewerden
ondermeermetingengedaannaardedoorlatendheid endeinfiltratiesnelheidvanbodemlagen inongestoordebodemseninde
diepgespitte zandbanen.Demetingenwerdenverrichtopvijf
proefplekken,allegelegenophaarpodzolgrondenmeteenminof
meerverdichte,5à7cmdikkeB2h-horizont,dieopca.20cm
dieptebegint.Bovendienkomtopdrievandeproefplekkeneen
enkelemillimetersdik,verkitijzerbandje,onderdeB2hvoor.
Indelosgemaaktezandbanenishetbodemprofielzeerheterogeen,onregelmatigengrilligenwisselenhumeuzeenhumusarme
zandgedeelten elkaaraf.
Deinfiltratiesnelheid endeverticaleverzadigdedoorlatendheidwerdengemetenmetbehulpvandekolommenmethode.Betrekkelijk lageK-verz.-waarden (5en6cmperdag)werdenaan
bovengronden (0-20cmdiepte)gemetenopiets lagergelegen
plekkenmetheidevegetatieenbetrekkelijkhogewaarden (140
cmen288cmperdag)bijbovengrondenmeteengrasvegetatie.
ZeerlageK-verz.-waarden (1cmen4cmperdag)werdengemeten
aandeschoensmeerachtige,humusrijketoplaagvaneen"halfven".
Deverticaleverzadigdedoorlatendheid vanB22-,B3-enCl-horizontenwasbijdezevenverrichtemetingenhoog (10tot35m
perdag).Hoeweluitdemetingeneengroteverticaleverzadigde
doorlatendheid vandelosgemaaktezandbanenblijkt,ontstaan
somstochplassen.Ditisvooralhetgevolgvanhetontstaanvan
eennatuurlijkekorstaanhetoppervlakdoorbezinkingvanorganischmateriaal,datmetoverhetmaaiveld stromend regenwater
wordtaangevoerd.Derhalveisregelmatigonderhoudvande
zandbanengeboden.
Uitmetingenmetdekolommenmethode isgebleken,datintegenstellingtotdealgemeneverwachting,deinfiltratiesnelheid
vandeB2h-enB2ir-horizonttamelijkhoogis.Zelfsbijeen
vrijnattezandondergrond isdeinfiltratiesnelheidnog20à
60cmperdag.Devaakindeliteratuurgevondenopvatting,
datwateropdeB2irstagneertenerlateraaloverwegstroomt,
wordtnietdoordemeetresultatenvandeonderzochteproefplekkengesteund.
Toestromingoverhetoppervlakkaneenbelangrijke rolspelen
bijdevoedingvanvennenenhalfvennen.Organischmateriaal
indezevennenkanvaninvloedzijnopdestagnatievanwater.
Dezandbanenhebbendoorhetafvoerenvanwater,datoverhet
oppervlak inhellendeterreinenstroomt,eenduidelijkeinvloedopdehydrologievandeomgeving.

54

Tenslottezijnaanbevelingengeformuleerd terkwantificering
vandezeinvloed,alsookomanderesituatiesteonderzoeken,
waarsterkeaanwijzingenbestaanvoorwaterstagnatie opinspoelingshorizonten.
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NAWOORD
Bijeenbesprekingvanhetconceptverhaalmeting.W.C.A.van
derKnaapattendeerdehijonsopenkelerapporten dieonze
zienswijzeextrasteungeven.
OpdemilitaireoefenterreinenLeusderheide enStompert-Vlasakkershadhijindejaren '50algeconstateerd datwaterover
hetoppervlakstroomdeendatditmethumusdeeltjesbezwangerde
waterinafvoerlozelaagtentotrustkwam.Dehumusdeeltjesbezonkenenerontstondeendichtegliede-achtige laag,diezeer
ondoorlatendwas,zodathetwatereropbleefstaan (Stichting
voorBodemkartering enStaatsbosbeheer,1958;o.a.blz.12).
DezelfdeverschijnselennamhijwaarophetmilitaireoefenterreinHavelte (StichtingvoorBodemkartering enStaatsbosbeheer,
1957;blz.20en 21). Ingenoemdepublikatiewordtinafb.6
naastpagina19eenschematischevoorstelling gegevenvanhet
ontstaanvanhetven"Brandeveen".Duidelijkblijkthierbijdat
hetwaterinhetvenblijftstagnerenophetminderdoorlatende
venigemateriaalvandevenbodem.
Wedienenonsvandeanderekantechtertebehoedenvoorte
groteveralgemeniseringvanonsonderzoek.Deresultatenvande
onderhavige studiezijnplaatsgebondenenzijnverkregenop
grondvaneenbeperktaantalwaarnemingen.Debedoeldebeperkingengeldeno.a.tenaanzienvandehoogteliggingvandeonderzochtebodemlagenbovenhetgrondwater.Erwordtopgewezendat
deconclusiesmetbetrekkingtothetijzerbandjeindrogeterreingedeeltennietautomatischmogenwordendoorgetrokkennaar
ijzerlaagjesonderbestaandevennen.Daarnaastbestaaninde
provincieNoord-Brabantsterkeaanwijzingendatvennenenhalfvennen,dieliggentemiddenvandeveelvochtigerveldpodzolgronden,voorhunbestaanjuistveeleerafhankelijk zijnvan
inspoelingshorizonten indebodem,danvandebovenliggende
gyttja-lagen (bezonkenorganischmateriaal;Beije,persoonlijke
mededeling).Dematewaarinhetwaterpeilerfluctueert,blijkt
gecorreleerd tezijnmetderelatieve lengteaanslotenperven.
Metdeaanlegvandezesloten (tenminste 100jaargeleden)zijn
debovenste lagenvanhetbodemprofieldoorgraven.Hoewelzich
inmiddelsweerdikkegyttja-lagenoverdegehelebodemenzijwandenvandeslotenhebbengevormd,zijndezehierkennelijk
vanmindergrotebetekenisvoordewaterhuishouding dandepodzol-B-horizont,dieindiktekanvariërenvanca.15tot100cm.
Dergelijkegevallenkunnenzichookvoordoenopmilitaireoefenterreinenopvochtigerplaatsen (bijv.Witterveld,Havelteen
OirschotseHeide).

