^

V'

~

' *

STICHTING VOOR
BODEMKARTERING

Stichting voor Bodemkartering
Wageningen.

BENNEKCM

BIBLIOTHEEK

Rapport no. 584»

DE BODEMGESTELDHEID VAN DE "PRIESE WOÜD.SF'.

doors Dr.Ir. J.S. Veenenbos.

x

û r

—Y Là
CENTRALE LANDBOUWCATALOGUS

0000 0303 8714

I N H O U D

biz.
Voorwoord
1. Inleiding
2. Bodem-en legendabeschrijving
2.1 Indeling van de gronden
2.2 Bodembeschrijving
2.2.1 De zandgronden op keileem
2.2.2 De keileemgronden
2.2.3 De veengronden
2.2.4-De stuifzandgronden
2.2.5 De jonge ontginningsgronden
2.3 Legenda
2.3.1 De zandgronden op keileem
2.3.2 De keileemgronden
2.3o3 De veengronden
2.3.4 De stuifzandgronden
2.3.5 De jonge ontginningsgronden
203.6 Speciale aanduidingen

1
2
2
4
4
23
25
26
28
28
28
30
31
31
31
32

3. Het landschap van zuidoostelijk Friesland en zijn
ontstaan (bijlage)
.
•

4. Waterhuishouding der gronden, bodemvorming en bodemclassificatie

4.1 De waterhuishouding der gronden
4-1.1 Stagnatiegebieden
4.I.2 Ontwateringsgebieden
4.2 De bodemvorming
4.2.1 Bodemvormende factoren
4.2.2 Bodemvorming zonder grondwaterbeinvloeding
4.2.2.1 Het hoge heidepodzolprofiel
4.2.3 Bodemvorming met grondwaterbeinvloeding
4«2.3.I De lage en middelhoge heidezandgronden
4.2.3.2 De woudzandgronden
4.3 Bodemclassificatie.

33

33
33
34

36
36

37
37

39
39
43
47

-11. INLEIDING
De problemen van de dichte boerenbevolking en de noden van
het kleine boerenbedrijf op de zandgronden van zuidoostelijk Fries
land zijn voor het Ministerie van Landbouw aanleiding geweest een
bodemkartering in het gebied van "De Zeven Wouden" te doen uitvoeren«
Op aanwijzing van de Hijkslandbouwconsulent Ir.J. de Geus
werd voor dit onderzoek een gebied van ca. 4400 ha uitgekozen, gele
gen tussen Drachten en Bakkeveen (hfdst. 3j bijlage, fig. l).
De veldwerkzaamheden voor deze studie, die tot grondslag
heeft gediend voor verder bodemkundig onderzoek in dit gebied, wer
den in hoofdzaak uitgevoerd in de periode van medio 1948 - medio
I95O. Het betrof hier een detailkartering. Een bodemkaart, schaal
ls10.000, werd samengesteld. Tevens werd een bodemgebruikskaart
samengesteld, deze echter op schaal ls25.000«
Het gebied is wat de bodemgesteldheid betreft typerend
voor de gronden van zuidoost Priesland. Het omvat de laag gelegen
zand- en veengronden van een der dalen, die zo typerend zijn voor
dit gebied (het dal van de Boome), de hoog gelegen zandgronden
tussen de dalen, waarop de oudste cultuurgronden van het gebied wor
den aangetroffen, alsmede zand- en veengronden, die na de ontginning
van het hoogveen voor cultuurdoeleinden beschikbaar zijn gekomen,
de Zog. Compagnieën. Plaatselijk komen ook nog niet ontgonnen heide
en met bos beplante complexen voor.
Het bodemkundig rapport van het karteringsgebied !'De Zeven
Wouden" werd geschreven in 1952/1953« Door omstandigheden is publikatie vele jaren vertraagd. Het gedeelte betreffende de geologische
ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap en dus van de geogenese
van de gronden werd reeds in 1954 gepubliceerd. Dit heeft tot ge
volg gehad, dat hoofdstuk 3 als bijlage bij het rapport gevoegd
dient te worden.
Bij het onderzoek is speciale aandacht besteed aan de
problemen rondom de pedogenetische profielvorming. Temeer was dit
van belang, omdat deze profielkenmerken aanwijzingen bleken te ge
ven inzake de waterhuishouding van de verschillende gronden, zoals
die oorspronkelijk geweest is en in zekere zin nog aanwezig is na
het graven van talloze ontwateringssloten bij het in cultuur bren
gen. De factoren, die niet door het in cultuur brengen zijn beinvloed, zijn o.a. helling van het terrein, diepte en verhang van
een ondoorlatende keileemondergrond. Een apart hoofdstuk is aan
het probleem van de waterhuishouding van deze gronden gewijd.

2. BODEM- EN LEGENDABESOHRIJVIMG
2.1 Indeling van de gronden
De gronden van het ka rteringsgehied "De Zeven Wouden" zijn
ingedeeld naar
a. de aard en geogenetische gelaagdheid van het moedermate
riaal
b» het al dan niet aanwezig zijn van een pedogenetisch bo
demprofiel »
Dit leidt tot een indeling in vier hoofdgroepen.
X. De_z£nd.gronden_op kei.le.em? waaronder zowel dekzand- als keizand
gronden zijn begrepen, die de keileemondergrond dieper dan 60 cm
beneden het maaiveld hebben*
Elders in het Friese zandgebied (D.U„¥.-object Oosthoek) werden
zandgronden aangetroffen met een slecht doorlatende lemig fijnzandige ondergrond« Ook deze gronden dienen te worden geclassi
ficeerd in de X-groep.
Ko De keileemgronden, omvattende alle min of meer lemige grondmorenegronden. Tot deze groep worden ook de niet of slechts zwak lemi
ge zandgronden gerekend, die de keileemondergrond ondieper dan
60 cm beneden het maaiveld hebben»
Zs De_sj^_if_zandgr£nd.en, bestaande uit gronden, die zijn ontstaan
door overstuiving of door uitwaaiing van het oorspronkelijke
bodemprofiel. Geen nader onderscheid is gemaakt naar het al dan
niet aanwezig zijn van een keileem- of andere leemondergrond.
V. De veengronden^ waaronder alle gronden zijn samengevat met veendek dikker dan 20 cm»
Xp De jo^nge ontginningsgronden, bestaande uit diep vergraven, ver
laagde of opgehoogde gronden van een der drie bovengenoemde groe
pen«
De laatste vier hoofdgroepen vallen onder de categorie
van gronden, waarin geen bodemprofiel van betekenis voor een verde
re bodemclassificatie valt te onderscheiden.
Elk van deze groepen is verder onderverdeeld in bodemreek
sen. De bodemreeksen vallen weer uiteen in bodemtypen.
De indeling in bodemreeksen berust op twee criteria?
1° De karaktereigenschappen van het pedogenetische bodemprofiel,
ontstaan als gevolg van verschillen in de oorspronkelijke, natuur
lijke begroeiing, waaronder de profielvorming plaats greep. Het
vegetatietype weerspiegelt de voornaamste verschillen in hydrolo
gische gesteldheid van de bodem. Hiernaar wordt onderscheid ge
maakt tussen heidezandgronden en woudzandgronden. In het volgen
de hoofdstuk vrordt hierop verder ingegaan.
De onderscheiding naar het vegetatietype wordt alleen gemaakt
voor de zandgronden, die een leemondergrond dieper dan 60 cm heb
ben. In gronden met keileem ondieper dan 60 cm en in de veengron
den is een zodanige onderscheiding in het onderhavige karteringsgebied weinig opportuun, evenals in de stuifzandgronden of de
jonge ontginningsgronden.
2° Het ontginningstype van de gronden. In de z.g. oude ontginnings
gronden (.,f.7) is het oorspronkelijke bodemprofiel onaangetast
bewaard gebleven onder een opgebracht ontginningsdek, bestaande
uit plaggemest-materiaalo Op de drogere gronden is het plagge-
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de vochtigere gronden. Het basis-materiaal van deze oude ontgin
ningsbovengrond bestaat uit plaggen van de oorspronkelijke lage
heide. Veelal valt de oorspronkelijke Al-horizont nog onder het
ontginningsdek waar te nemen.
In de veenontginningsgronden (..v..), die zijn ontstaan na
de vervening, rust een goed humeuze ontginningsgrond van ca.
35 - 50 cm dikte eveneens op een vrijwel ongestoord oorspronke
lijk profiel. Door oppervlakkig doorspitten ontbreekt echter door
gaans de oorspronkelijke Al-horizont. Het valt op, dat de veenontginningsbovengrond keizand- en veelal ook iets keileemhoudend
is. Dit als gevolg van het graven van diepe kanalen om het veen
af te voeren. Het vrijkomende materiaal werd met de veenresten
vermengd en als bovengrond aangebracht. Op de gronden met een
zeer diepe ligging van de keileemondergrond is het dek niet tot
zwak keileemhoudend? op de gronden met een ondiepe keileemligging ia het dek des te rijker aan keileem» Kortweg als ontginningsgronden (..o..) zijn aangeduid allo gronden, die door het
ploegen tot ca. 25 à 35
diepte ontgonnen en in cultuur geno
men zijn. Materiaal van Ao-,Al-en A2-horizonten zijn gemengd
en vormen nu de bovengrond. Niet zelden is nog een rest van de
oorspronkelijke A2-horizont daaronder terug te vinden.
Bij de jonge ontginningen (..p..) is een modernere ontginnings
wijze toegepast. Hierbij is de bodem tot ca. 4-0 of 80 cm diepte
losgemaakt, eventueel opgehoogd of verlaagd»

De indeling in bodemtypen berust op een onderscheiding
naar vochttrappen binnen de reeksen. Criteria zijns
1. Pactoren, die het vochtbindend vermogen van de diverse profiellagen beinvloeden, zoals;
a. de afwijkingen van de normale textuur van de zandafzettingen
boven de leem. Normaal bijkt te zijn voor de zandgronden op
keileem een percentage van de frictie van ca. 7>5 - 15f° < 50
mu en een gemiddelde korrelgrootte van het zand liggend tussen
105 en 150 mu. De afwijkingen van de normale textuur zijn voor
namelijk bepaald door een sterkere of een geringere lemigheid
van het zand (respectievelijk 15 - 30% < 50 mu of < 7<
50 mu).
Een sterkere lemigheid bij de zandgronden op keileem gaat door
gaans samen met een fijnere gemiddelde korrelgrootte dan het
als normaal beschouwde zand (75 - 105 mu)y aangeduid als zeer
fid n zand. Een geringere lemigheid gaat samen met een grovere
gemiddelde korrelgrootte van het zand (l50 - 210 mu), aange
duid als matig fijn zand.
b. de humusrijkdom van de ontginningsbovengrond, die in de natste
typen zelfs venig kan zijn.
c. de humusrijkdom van de oorspronkelijke Al-horizont indien nog
in het profiel aanwezig.
d. de humusrijkdom en de dikte van het bovenste gedeelte van de
inspoelingshorizont, het z.g. "kazige zand" (de B22-horizont).
c. het al dan niet voorkomen van beekleem in de laagste woudzandgronden.

2. Factoren, die het regime van de grondwaterbewegingen gedurende
de verschillende seizoenen typeren (hoogste en laagste standen,
frequentie en duur van hoogste grondwaterstanden, etc.)»
a. de diepteligging van de leemondergrond onder het maaiveld.
b. gleyverschijnselen in de woudzandgronden
c . de ontwikkeling van het middelste gedeelte van de inspoelings-

horizont in de heidezandgronden, de z.g. oerbank of het roodzand (B23-horizont).
d. de ontwikkeling van de uitspoelingshorizor 'c, in de woudzandgronden ook wel bekend als het schierzand (A2).
2.2 Eodembeschrijving
2.2.1 De_z£ndgronden_op keileem
De keileem is bedekt met een laag dekzand en/of keizand
van variërende dikte. Hoewel niet nader aangeduid, bestaan deze af
zettingen uit zwak lemig, fijn tot matig fijn zand (7>5 - 15/° < 50
mu). Het dekzand komt hoofdzakelijk voor in afzettingen dikker dan
120 cm£ de dikte van de keizandafzettingen bedraagt 60 tot 100 cm.
Granulometrisch verschillen beide afzettingen zo weinig van elkaar
(zie hfdst. 3? tabel l), dat dit geen aanleiding kan zijn tot een
nadere landbouwkundige/bodemkundige onderscheiding.
Gebaseerd cp het vegetatietype en de ontginningswijze is
een indeling mogelijk in de reeksen;
heidezandgronden op keileem, Xh
heideontginningszandgronden op keileem, Xoh
zwarte oude ontginnings heidezandgronden op keileem,Xfh
veenontginnings.hsidezandgronden op keileem, Xvh
woudzandgronden op keileem, Xb
woudontginningszandgronden op keileem, Xob
zwarte oude cntginnings woudzandgronden op keileem, Xfb
veenontginnings woudzandgronden op keileem, Xvb„
Bij de type-indeling worden de heidezandgronden naar de
hoogte, waarop het grondwater eertijds in het bodemprofiel steeg,
onderscheiden in hoge, middelhoge en lage heidezandgronden. Uit
waarnemingen is afgeleid, dat slechts in de hoge heidezandgronden
de profielontwikkeling nimmer gestoord werd door periodieke verza
diging met op de keileem stagnerend grondwater. In de middelhoge
heidegronden steeg het grondwater periodiek tot in de B2-horizont,
in de lage heidezandgronden tot in of boven de A-horizont.
Yooral bij de lage heidezandgronden is een verdere type
indeling doorgevoerd.
,
Opmerkelijk is, dat bij de heidezandgronden noch de ont
wikkeling van het loodzand, noch de ontwikkeling van gleyverschijnseien als criterium voor de type-indeling kon ï^orden gebruikt. In
tegenstelling tot de heidezandgronden op keileem van Drente zijn
in Friesland de gleyverschijnselen slechts zwak ontwikkeld. De oor
spronkelijk slechter afwaterende heidegronden van Drente kenmerken
zich door een intensieve oranjekleurige gleyontwikkeling. In de
gleyvlekken treedt vaak verkitting op. De nattere gronden in Drente
vertonen in tegenstelling tot die in Friesland zeer vaak duidelijk
gebleekte of zelfs gereduceerde ondergronden (o.a. D.U.W.-object
Forg).
Bij de type-indeling va,n de woudzandgronden wordt onder
scheid gemaakt tussen de bruine, de grijze en de gebleekte woud
zandgronden. De bruine woudzandgronden staan het dichtstbij de
lage heidezandgronden. Ook deze gronden hebben een uitgesproken
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karakter. De onderliggende B23-horizont is minder rood getint dan in
de lage heidezandgronden. In deze gronden handhaaft zich na regenpe
rioden door uitzakking uit hogere gebieden langer een grondwaterspie
gel dan in de heidezandgronden.
De gebleekte woudgronden omvatten de lage zandgronden van
het z.g. beekdalcomplexo Het zijn de natste typen van de woudzand
gronden. Veelal is de bovengrond venig ontwikkeld. Het laagste type
vertoont steeds een min of meer venig ontwikkelde laag beekleem ter
dikte van ca. 5 - 10 cm tussen de bovengrond en Lat onderliggende
zand. Het onderliggende zand is gekenmerkt door zwakke, fletsgele
gleykleurenf voor de rest is het profiel totaal door het grondwater
gereduceerd.
Bij de woudzandgronden kan de keileem wel eens geheel ont
breken, in hoofdzaak in de kern van de grotere rivierdalen. Hiervoor
werd geen onderscheiding in een aparte groep - de groep van de zand
gronden (z) - ingevoerd. Bij een diepere ligging dan 100 cm beneden
het maaiveld of een geheel ontbreken van de keileem verkeert de on
dergrond door nagenoeg permanente beïnvloeding van het grondwater
in een totaal of semi —gereduceerde toestand» Het al dan niet aan
wezig zijn van de keileem is hier weinig belangrijk.
Reeks van de_heidezandgronden op keileem
Xhl s

hojg^h^idezandgrond^ £P_keiJLe£tru
Deze uiterst droge grond heeft een ca. 5 cm dikke zodelaag
(Ao), doorgaans abrupt overgaand in een laag loodzand (A2horizont) van niet nader aan te geven dikte. Verstuivingen
kunnen in de dikte van deze horizont alle mogelijke varia
ties hebben veroorzaakt. Het loodzand rust op een ca. 10 15 cm dikke, donkerbruine humusoerlaag (B23), die nagenoeg
nooit verkit is. Soms bevindt zich tussen het loodzand en
het oerzand nog een zwarte, kruimelig ingedroogde organi
sche -stoflaag (B2l) ter dikte van ca. 5 cm. Deze laag bevat
nog loodzandkorrels. In verschillende gevallen is deze hori
zont intensief doorworteld* Onder deze laag valt weer vaak
een zwakke uitloging van net bovenste gedeelte van de oerzandhorizont te- bespeuren. Onder het oerzand vertoont het
profiel fibers? het zand is witgeel van kleur, zonder gleykleuren» Indien iets van gleyinvloed valt waar te nemen,
is dit steeds op een diepte groter dan 80 cm. Het betreft
hier doorgaans fossiele gley.
Het zand van deze gronden varieert in textuur van zwak
lemig, fijn tot matig fijn zand, tot niet lemig, matig fijn
zand (jong dekzand). In de minder lemige gronden is de hu
musoerlaag veelal iets dikker en meer rood ontwikkeld. De
keileem bevindt zich steeds dieper dan 125 cm beneden maai
veld. De natuurlijke begroeiing bestaat uit een lage arme
lijke Cellunavegeta tie.

Profielbeschrijving (zie afb. 1 )

0- 41 cm Aan
41- 49 cm Ao
49- 6l cm A2
6l- 69 cm B21

69- 78 cm B23
78-IIO cm B3

incidenteel opgehoogd met zoden
zode-rest en strooisellaag
loodzand
zwart loodzand met ca. 4 c® dikke, zwarte, organischestofband, waarin veel wortelresten
zwartbruin, oerachtig zand met fibers
afnemend bruin gekleurd zand met fibers

-6110-

cm G

gleyloos, bleekgelig gekleurd oud dekzand, getypeerd
door een lemige, fijnzandige gelaagdheid» De gelaagd
heid is onderbroken door een wortelsysteem, dat zwak
violette tinten toont»
keileem.

248-

cm D

Xh2s

middelhoge heidezandgrond op keileem
Deze zeer droge grond heeft een zodelaag (AO) van ca» 8 cm
dikte, rustend op een niet nader aan te geven dikke laag
loodzand (A2). Onder het loodzand "bevindt zich een praktisch
steeds verkitte, ca « 15 - 25 cm dikke roodbruine humusoerbank (B23), waaronder het zand tot ca, 00 cm diepte beneden
het maaiveld, zwakke bruine gleyvlekken vertoont (B3)» Slechts
in hellingen loopt een egale bruine gleykleuring dieper door.
Het zand is den meestal verkit. Het zwak met bruine vlekken
gekleurde zand onder de roodbruine oerbank vertoont fibers.
Boven deze bank is soms nog een aparte, zwarte kruimelige of
stoffige organische-stoflaag aanwezig (B2l), waarin door
gaans veel wortelresten worden waargenomen. De keileem be
vindt zich dieper dan 125 cm onder het maaiveld. De natuur
lijke begroeiing bestaat uit een welige Callunavegetatie.

sXh2s

niet_lemige, middelhoge heidezandgrond op keileem
Deze zeer droge grond verschilt slechts van het type Xh2 door
het geringer percentage van de fractie < 50 mu van het zand
in een over het algemeen iets krachtiger ontwikkeling van
de B2-horizont, die roder van kleur en doorgaans verkit is.
De B3-horizont eronder is eveneens intensiever bruin gekleurd
en ook veelal iets verkit.

Xh3 s

zwak_humeuze_, zeer diepe^ lage heidezandgrond op keileem.
Deze droge grond bezit een ca. 10 cm dikke zodelaag, rustend
op loodzand, dat meestal iets vaalgrijs van kleur is door een
zwakke humusverrijking. De dikte van de loodzandhorizont kan
niet nader worden aangegeven en varieert door verstuiving van
enkele cm's tot ca. 25 cm. Het loodzand is onderin sterker
humeus en gaat via een ca. 3 cm dikke donkerbruine zwak humeuze
B22-humusverrijkingshorizont (het kazige zand) over in een
ca. 10 cm dikke, zwak ontwikkelde, fletse, soms iets roodach
tig bruine B23-horizont. Boven het kazige zand is soms nog
een enkele cm's dikke, zwarte kruimelige organische-stoflaag
aanwezig, rnet veel wortelresten (B2l). Het zand onder de
B23-horizont is tot ca. 90 cm diepte bruin gevlekt (B3) en
vertoont nog fibers. De keileem bevindt zich dieper dan 125
cm onder het maaiveld. De natuurlijke begroeiing bestaat uit
een welige Callunavegetatie, gemengd met een weinig Erica.

- 7Profielbeschrijving
0- 8 cm Ao
9- 17 cm A2
17- 19 cm B21
19- 25 cm B22
25- 35 cm B23
35- 50 cm B3
50-

cm C

zwartgrijze, loodzandachtige zodelaag
iets humeus loodzand, dieper dan 14 cm zwart, sterker
humeus
zwarte, kruimelige of stoffige organische-stofband
met wortelresten (inspoelingslaag)
donkerbruine, zwak kazige, humusverrijkingshorizont
geelbruin gekleurd zand geleidelijk naar onderen
bruingeel van kleur wordend» Het zand is zwak gelaagd
en vertoont verticale wortelstreepjes
zwak gelaagd, geel zand met hier en daar bruingele
vlekjes
zwak gelaagd witgeel zand. Naar onderen wordt de ge
laagdheid intensiever.

De beschrijving van de typen Xh4? Xh5, Xh6, Xh7 en lXh7
wordt wegens het geringe voorkomen achterwege gelaten» Zie hiervoor
resp, de beschrijving van de typen Xfh4? Xfh.5, Xfh6, Xfh7 en lXfh7?
echter zonder het ca. 35 cm dikke plaggemestdek«Door het ontbreken
van deze bovengrond is de vochthoudendheid van het overeenkomstige
type in de regel iets geringer»
Reeks van de_h£ideontgi.nning_sza_ndgronden_0£ kejileem
Xohls

hoge heideontginningszandgrond op keileem
Deze uiterst droge grond~is gekenmerkt-door een ca» 25 cm
dikke sterk loodzandachtige bovengrond (Ap), meestal over
gaand in nog ongestoord loodzand ter dikte van ca, 5 - 10
cm, soms direot rustend op een 10 - 15 cm dikke, donkerbrui
ne humusoerlaag. Van deze laag kan door de variërende dikte
van het loodzand we1 eens iets in de bovengrond zijn opgeploegd. Voor overige profielkenmerken, zie de beschrijving
van type Xhl. De keileem bevindt zich dieper dan 125 cm be
neden het maaiveld»

Xoh2s

middelhoge_heideontginningszandgrond op keileem
Deze zeer droge grond bezit een ca. 25 cm dikke, zwak humeuze, sterk loodzandachtige bovengrond (Ap), doorgaans direkt
rustend op een roodbruine, sterk verkitte oerbank (B23) ter
dikte van 15 - 25 cm. In het zwak bruin gekleurde witte zand
daaronder (B3), alsmede ook wel in de oerbank zelf, komen
fibers voor. Op grotere diepte (dieper dan ca. 90 cm) ont
breekt doorgaans elke bruinkleuring, behalve in hellingen.
Soms bevindt zich nog iets ongeroerd loodzand tussen de bo
vengrond en de oerlaag. De keileem bevindt zioh dieper dan
125 cm onder het maaiveld.

Profielbeschrijving ~
0- 25 cm Ap
25- 38 cm B23
38- 60 cm B3
60-

cm C

armelijke loodzandachtige bovengrond
krachtig ontwikkelde, verkitte oerbank
naar beneden, min of meer bruinig getint zand met
fibers
geel zand»

_ ö sXoh2î

niet lemige, middelhoge heideontginningszandgrond op keileem
Deze zeer droge grond verschilt door de minder lemige samen
stelling van het zand slechts van het type Xoh2 door een
krachtiger ontwikkelde, meer bruinrode, sterk verkitte oerbank (B23) en een daaronder verkitte ondergrond (B3)y welke
tevens een sterkere bruinkleuring vertoont (felsgrond.)»

Xoh2ws

Ureterpzandgrond op keileem
Deze droge grond is gekenmerkt door een schrale, sterk loodzandachtige bovengrond van ca. 25 cm dikte, direo.t rustend
op wit zand. Een deel van het oorspronkelijke profiel, n.l.
het loodzand en de oerlaag,is weggegraven. Het is praktisch
niet doenlijk om een uitspraak te doen of wij hier met oor
spronkelijk hoge of middelhoge zandgronden hebben te maken.
De keileem bevindt zich dieper dan 125 cm beneden het maai
veld»

Xoh3s

zwak humeuze, zeer diepe, lage heideontginningszandgrond op
keileem
- - _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _
Deze iets vochthoudende grond bezit een zwak humeuze, duide
lijk loodzandachtige bovengrond van ca, 25 cm dikte (Ap).
De oorspronkelijke humusverrijkingshorizont werd grotendeels
in de bovengrond verwerkt. Slechts een enkele cm's dunne,
zwak humeuze, bruinzwarte laag kazig zand (B22) resteert nog
onder de bovengrond, als overgang naar de B23-horizont. Deze
roodzandlaag is ca» 15 cm dik, zwak roodachtig bruin ontwik
keld en niet verkit. Eronder komen nog fibers voor. Sr val
len daar bovendien in afnemende mate tot een diepte van max.
90 cm onder het maaiveld bruine vlekjes waar te nemen.
Slechts in hellende gronden treedt een intensievere en dieper
doorgaande bruinkleuring van de ondergrond op. Meestal is het
zand hier verkit» De keileem bevindt zich dieper dan 125 cm
beneden het maaiveld.

Xoh4- s

zwak_humeuze, ondiepe, lage heideontginningszandgrond op keileem
Deze afwisselend matig vochthoudende tot zeer vochtige grond
is gekenmerkt door een vrij schrale loodzandachtige boven
grond (Ap) ter dikte van ca. 25 cm, die nrestai direct in een
slechts zwak ontwikkelde roodzandlaag van ca. 10 cm dikte
overgaat. Soms kan nagenoeg niet van een afzonderlijke roodzandlaag worden gesproken. Soms is nog als overgang tussen de
bovengrond en de B23-horizont een enkele cm's dikke, zwak hu
meuze (kazige) humusverrijkingshorizont (B22) aanwezig. Tot op
de keileemondergrond vertoont het profiel een vlekkerige bruin
kleuring. De keileemondergrond bevindt zich 60 - 80 cm onder
het maaiveld.
Deze gronden liggen meestal in een plateauvorm in het veld.
Hierdoor kan een gerede afvloeiing van het periodiek stagne
rende regenwater naar omringende lager gelegen terreinen
plaatsvinden. Als gevolg hiervan geven deze gronden, in te
genstelling met andere ondiepe lage heidezandgronden, zulk
een geringe humusverrijking in de B22-horizont te zien» Wan
neer het plateau een grotere omvang heeft, geven alleen de
randprofielen het typerende zwak kazige profiel te zien. In
de kern zijn de gronden door een langduriger stagnatie reeds
matig kazig en vallen onder het type Xoh6.

_ 9 De ontwikkeling van de roodzand- en loodzandlaag vertoont de
weerslag van deze eigenaardige verschillen in grondwaterre
gime. Waar de ontwateringsmogelijkheid van deze gronden het
best is, is de loodzand- evenals de roodzandontwikkeling het
krachtigst, terwijl daar waar de ontwatering minder wordt,
beide vormingen minder geprononceerd zijn.
Xob5s

matig humeuz£,_dj.epe_lag£ he_id£ontginn_ings_zandgrond _op keil_eem
Deze matig vochthoudende grond bezit onder droge omstandig
heden een nog vrij loodzandachtige bovengrond van ca. 25 cm
dikte (Ap), welke onder vochtige omstandigheden evenwel zwart
van kleur is en door het doorwerken van humusverrijkingsmateriaal, zowel van de oude bovengrond, als van de B22-horizont,
iets kazig (wreed) aanvoelt. Deze bovengrond gaat over in een
nog ca. 5 cm dik restant van de oorspronkelijke B22-horizont.
Daaronder bevindt zich een ca. 25 - 30 cm dikke, roodbruine
roodzandlaag (B23), waarvan de bovenste 10 - 15 cm dikwijls
nog iets hurneus aandoet. Onder de B23-horizont is het zand
duidelijk vlekkerig bruin gekleurd. De keileem bevindt zich
meestal 80 ~ 100 cm onder het maaiveld, een enkele keer
100 - 125 cm.

Profielbeschrijving.
0 - 24 cm Ap humeuze, iets wrede bovengrond
24 - 37 cm B22 roodbruin, iets grof, zwak humeus aanvoelend zand
met verticale wortelstreepjes
37 - 52 cm B23 iets bruinig rood zand. Dieper dan 45 cm krijgt het
zand een meer fijne inslag
52 - 80 cm B3 geelbruin gekleurd zand. Vrij veel steentjes
80 cm D
keileem.
Xoh6s

matig liuI2eüz£»_0£^iePei laJ?e heide ontgd.nning£zandgrond_op
ke_il£em
Deze afwisselend vochthoudende tot vochtige grond is geken
merkt door een zwarte, tamelijk wrede (kazige), dichte bo
vengrond van ca. 25 cm dikte, overgaande in een 5 - 10 cm
dikke, ongestoorde rest van de donkerbruine humusverrijkingshorizont (B22). Dit kazige zand gaat over in een slechts ma
tig ontwikkelde roodzandlaag (B23) van 8 - 15 cm dikte, die
geleidelijk overgaat in tot op de keileemondergrond vlekke
rig bruin gekleurd zand. De keileem bevindt zich op een diep
te van 60 - 80 cm beneden het maaiveld.

Xoh7 s

srfcerk laumeu.2;e_? _^-ie£e_2. 2-a£e J'1£i^.e^niS'i.riS.^H.ê'£zS:n^£0B.^-_0P
leem_
Deze afwisselend goed vochthoudende tot zeer vochtige grond is
gekenmerkt door een dichte, zwarte, wrede, sterk humeuze, soms
iets venige bovengrond van ca. 20 cm dikte, overgaand in een
soms nog ca. 10 cm dikke ongestoorde rest van de oorspronke
lijke humusverrijkingshorizont (B22). De daaronder liggende
roodzand- of B23~horizont is niet of slechts zwak, flets
roodbruin ontwikkeld tot een dikte van ca. 8 cm. In tegen
stelling tot deze laag is het kazige zand in bijna alle ge
vallen duidelijk lemig fijnzandig ontwikkeld. Het zand onder
een eventueel aanwezige roodzandlaag is steeds bruingelig
gekleurd.

- 10 De keileem bevindt zich steeds dieper dan 80 cm beneden het
maaiveld. Voor de landbouwkundige typering is een nadere de
finiëring naar de diepteligging van de keileemondergrond
geenszins noodzakelijk. In vele dobben bevindt de keileem
zich dieper dan 125 cm onder het maaiveld.
XohTb/vs In verschillende gevallen waren de oorspronkelijke Xh.7 pro
fielen te nat en werden zij iets opgehoogd. Het op deze pro
fielen veelal aanwezige dunne veen- (v) of gliede- (b) laag
je werd daarbij overdekt en bevindt zich nog als een storende
laag (bitter) in het profiel. Een nadere profielbeschrijving
is gegeven bij type Xfbjb, waar deze gronden slechts in de
oorsprong van de bovengrond van afwijken.
XXoh7s

sterk humeuze,_sterk_lemige, zeer fijnzandige, lage heideontginningszandgrond op keileem
Deze zeer goed vochthoudende grond is getypeerd door de
sterk lemige,zeer fijnzandige samenstelling van het zand tot
ca. 70 a 100 cm onder het maaiveld. Het vochtbindend vermo
gen van dit zand heeft steeds sterk humeuze lage heideprofielen tot ontwikkeling doen komen. He ca. 25 on dikke, zwar
te teelaardelaag is goed humeus en lemig fijnzandigf in bouw
land vertoont deze teelaarde een mooie kluitvorming. De oorsjronkelijke humusverrijkingshorizont (B22) is doorgaans ge
heel opgeploegd. Soms is nog een enkele centimeter dunne
rest ervan onder de teelaarde aanwezig? overgaand in een
ca. 10 - 20 cm dikke, matig ontwikkelde vaalbruine, sterk
lemi^,zeer fijnzandige, iets roodachtig bruine B23-horizont,
die meestal bovenin nok nog kazig aanvoelt. De bruine kleu
ring onder deze laag neemt doorgaans snel af5 ervoor in de
plaats treedt soms op een bepaalde hoogte een vlekkerige
oranje getinte gleykleuring. Voor de rest vertoont het sterk
lemige, zeer fijne sand onder de roodzandlaag vrij veel (wit
te) blekingskleuren.
De keileem bevindt zich gewoonlijk op een diepte van 80 - 125
cm beneden het maaiveld, een enkele keer dieper.
Opgemerkt dient te worden, dat deze gronden van plek tot
plek sterk in dikte van het sterk lemige zeer fijne zanddek
kunnen verschillen. Hier en daar komen plekjes met normale
dekzand profielen voor. Ook deze plekken zij.'1 als lage heideprofielen ontwikkeld, zij het doorgaans minder humeus. Verge
leken met de sterk lemige, zeer fijnzandige profielen, vallen
in het bijzonder daarbij de duidelijk rodere tinten van de
roodzandlaag (B23) op.

Xoh8s

sterk humeuze, ondiepe^ lage heideontginningszandgrond op keil e e m
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Deze afwisselend goed vochthoudende tot natte grond komt
evenals type Xoh7 alleen als depressies in het terrein voor.
Ook hier is het donkerbruinzwarte, kazige zand doorgaans le
mig fijnzandig ontwikkeld. De bovengrond ter dikte van ca.
20 cm is sterk humeus, soms venig. Een roodzand- of B23-horizont is steeds zeer zwak ontwikkeld of ontbreekt geheel. Het
gehele zandprofiel onder een eventueel aanwezige roodzandlaag
is bruinig geel gekleurd. De keileem bevindt zich op een
diepte van 60 - 80 cm onder het maaiveld.
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Profielbeschrijving
0- 28 cm Ap
28- AO cm AlB21

vaalzwarte, humeuze, zandige bovengrond (opgebracht)
intens zwart, min of meer pikkig, humeus zand, met
vooral bovenin nog afzonderlijke afge loogde zandkor
rels
40- 50 cm B22
donkerbruin, iets fijnzandig kazig zand
5O- 6l cm B23(g) zwak ontwikkelde flets gekleurde roodzandhorizont
6l- 73 cm ^3(g) bruingeel zand
73cm
keileem
Xoh8b/v;

In de meeste gevallen is de bovengrond van het type
Xohb8 of XohSv niet ontstaan door oppervlakkige be
werking, doch werd hij van de omgeving uit opgebracht.
Vaak blijkt ond.er deze bovengrond nog een dunne veen
laag, al dan niet overgaand in gliede (v), of alleen
maar een gliedelaag (b) aanwezig te zijn.

Reeks van ^e__oud_e £ntg_inning^ heidezandgronden 0£ keil_eem
Xfh2;

oude ontginnings
leem
~

middelhoge heidezandgrond op kei-

Deze droge grond is gekenmerkt door een vaalgrijze,
gedegenereerde loodzandachtige plaggernestbovengrond
ter dikte van ca. 35 cm, rustend, hetzij direct op
een donkerroodbruine ca. 15-25 crn dikke meestal
verkitte oerbank, hetzij op een loodza.ndlaa.g van
variërende dikte, welke nog boven deze oerbank aan
wezig is. Voor verdere profielkenmerken zie de be
schrijving van type Xoh2. De keileem bevindt zich
dieper dan 125 cm onder het maaiveld»
Xfh2ws

oude ontginnings Ureterpzandgrond op keileem
Deze iets vochthoudende grond vertoont onder de ca.
35 cm dikke plaggernestbovengrond direct wit of brui
nig getint zand. Van het oorspronkelijke profiel is
behalve het loodzand, in het bijzonder de ijzeroerbank weggegraven. Het materiaal hiervan werd vroeger
gebruikt bij de bereiding van het plaggemestmateriaal.
In zeer veel gevallen liggen deze gronden iets hoger
in het terrein dan de onder Xfh2 beschreven gronden.
Mogelijk betreft het hier ook afgegraven hoge heide
zandgronden. Elders evenwel kon met zekerheid het af
graven van middelhoge heidezandgronden worden gecon
stateerd» Het is dus beter hieromtrent geen uitspraak
te doen. De keileem bevindt zich doorgaans dieper dan
125 cm onder het maaiveld, soms, ten gevolge van het
verlagen, tussen 100 en 125 cm beneden het maaiveld.

Xfh3s

zwa.k_humeuze, zeer diepe, oude ontginning?
dezandgrond 3p~këileëm~

lage hei

Deze iets vochthoudende grond heeft een vaalgrijrzwarte gedegenereerde, nog loodzandachtige plaggernest
bovengrond va.n ca. 35 cm dikte, die rust op het niet
vergraven oorspronkelijke profiel.
Dit toont een zwak humeuze loodzandlaag (l2) van va
riërende dikte - soms ontbrekend -„welke via een ca.
3 cm dunne, zwarte humusverrijkingshorizont B22 over
gaat in de niet verkitte, zwak ontwikkelde ca. 15 cm dikke

- 12 roodzand- of B23~horizonto Tussen de A2- en de B22horizont komt veelal nog een zwarte B21-horizont vaak
met wortelvilt voor. Voor de overige profielkenmerken,
zie type Xoh3. De keileem bevindt zich dieper dan 125
cm beneden het maaiveld.
Xfh4s

zwak humeuze, ondiepe oude ontginnings lage heidezandgrond op kei leem
~
~
~ ~~
Deze afwisselend vochthoudende tot vochtige grond is
getypeerd door een matig loodzandachtige, zwarte plaggemestbovengrond ter dikte va.n ca. 35 cm rustend op
zwak humeus loodzand (A2-horizont) van variërende
dikte. Bij een goede ontwateringsmogelijkheid is de
loodzandontwiJ.ice ling krachtiger en minder humeus dan
waar de ontwateringsmogelijkheid slechter is (zie voor
uitvoerige profielbeschrijving type X0I14)• Soms is
er slechts een enkele centimeters dikke kazige zand
laag (B22-horizont) aanwezig. De keileem bevindt zich
op een diepte van 60 - 80 cm beneden het maaiveld.

Xfh5;

matig humeuze, diepe, oude ontginning-s
zandgrond op keileem

lage heide-

Deze vochthoudende grond- is gekenmerkt door een op
hot oorspronkelijke profiel opgebrachte, goede, zwar
te plaggemestbovengrond van ca. 35 cm dikte, welke
slechts weinig loodzandachtig aandoet. Bijna steeds
va.n deze bovengrond gescheiden door een vegetatierest
(AO), vertoont het oorspronkelijke profiel een ca. 10 cm
dikke, matig humeuze, zwarte, oude bovengrond (AlB2l), waarin nog een enkele cm's dikke loodzandlasg
(A2) aanwezig is. Geleidelijk gaat deze oude boven
grond over in een 10 - 15 cm dikke kazige humusverrijkingshorizont (B22), welke weer geleidelijk over
gaat in de, bovenin nog humeuze, 25-30 cm dikke
roodza.nd- of B23-horizont. Onder deze roodzandla.ag
is het profiel geheel vlekkerig bruin gekleurd. De
keileem bevindt zich op een diepte van 80 - 100 cm
onder het maaiveld;; soms op 1.00 - 125 cm diepte.
Xfhós

matig humeuze, ondiepe, oude ontginnings
zandgrond op keileem""
~
~
~

lage heide-

Deze afwisselend goed vochthoudende tot iets vochtige
grond is getypeerd door een ca. 35 cm dikke, zwarte
goed humeuze, doch reeds tamelijk dichte plaggemest
bovengrond met een slechts zeer zwakke loodzandachtige
inslag. Veelal hiervan gescheiden d.oor een vegetatierest (Ao), waaronder nog een ca. 10 cm dikke, zwarte,
matig humeuze oude bovengrond (A1-B21), vrelke vooral
in de bovenste cm's zwak loodzandachtig is, bevindt
zich een 10 - 15 cm dikke laag, donkerbruin kazig
zand (B22). Het kazige zand gaat geleidelijk over in
de ca. 8 - 15 cm dikke roodzand- of B23-horizont,
welke op zijn beurt geleidelijk overgaat in tot op
de keileem vlekkerig bruin gekleurd zand. De keileem
bevindt zich op een diepte va.n 60 - 80 cm beneden
het maaiveld.

Profielbesehrijving
0- 29

1
OJ
vj-Ï

0

29- 30

35- 42

42- 52
52- 70
70-

em Aan
cm Ao

vaalzwarte, humeuze, oude ontginninsgbovengrond
dunne vegetatierest mat vrij veel scherpkantige
vuurstenen
cm Alzwart, matig humeus zand, met nogal veel afgeloogB21
de korrels
cm B22
dónkerbruin, matig humeus, kazig zand met verticale
wortelstreepjes en kleine steentjes
iets roodachtig bruin zand, met verticale wortel
cm B23
streepjes en kleine steentjes
cm B3(g) bruingelig gekleurd zand met steentjes
keileem.
cm D

Xfh.7?

sterk humeuze, diepe, oude ontginnings lage heidezandgrond op keileem
_
_
_
_
_
Deze afwisselend zeer goed vochthoudende tot voch
tige grond is gekenmerkt door een zwarte, goede
humeuze bovengrond van ca. 35 cm dikte, welke het
oorspronkelijke profiel bedekt. Veelal nog onder
een oude vegetatierest (Ao) bevindt zich de oude
bovengrond, welke ca. 10 - 15 cm dik,
intens
zwart en sterk humeus is en nog slechts enkele
afzonderlijke afgeloogde korrels te zien geeft.
Deze oorspronkelijke bovengrond gaat geleidelijk
via een ca. 15 cm dikke, kazige, bruine tot donker
bruine humusverrijkingshorizont over in bruingelig
gekleurd zand. Soms is nog sprake van een overgang
via een zwak ontwikkelde roodzandhorizont? dit spe
ciaal bij een wat diepere ligging van de keileemondergrond. De keileemondergrond bevindt zieh ge
meenlijk op eer diepte van 80 - 100 cm onder het
maaiveld, soms evenwel dieper.

Profielbeschrijving
0- 30 cm Aan
30- 34 cm Ao

zwarte, goed humeuze, oude ontginningsbovengrond
zwarte, oude vegetatieband (zoderest)

34- 37 cm AlB21
37- 48 cm B22
48- 90 cm B3(g)

zwart, sterk humeus zand met enkele efgeloogde
loodzandkorrels
zwartbruin, sterk humeus kazig zand
bruingeel, zand met verticale wortelstreepjes en
kleine steentjes. Bovenin geelbruin van kleur
keileem

9O-

cm D

Xfh7b/v?

als zodanig werden Xfh7-gronden gekarteerd, waarin
zich tussen de plaggemestbovengrond en hst oorspron
kelijke profiel een ingedroogd veen- (v) of gliede(b) laagje bevindt (bitter).

Xfh8i

sterk humeuze, ondiepe, oude ontginnings-,lage heidezandgrond op keileem
~
Deze afwisselend goed vochthoudende tot zeer vochtige
grond vertoont onder een goed humeuze zwarte plaggemestbovengrond het oorspronkelijke profiel. Onder een
vegetatielaag (Ao) bevindt zich de ca. 20 cm dikke,
zwarte, sterk humeuze Al-B21-horizont, waarin door
gaans geen afzonderlijke loodzandkorrels meer vallen
te onderscheiden. Onduidelijk gaat deze horizont over

in het ca. 10 - 15 cm dikke, zeer donkerbruine,
soms zwartbruine, kazige zand (B22-horizont). Zo
wel de Al-B21-als de B22-horizont kunnen lemig
fijnzandig ontwikkeld zijn. Een eventueel aanwe
zige roodzandhorizont (B23) daaronder is steeds
zwak en fletskleurig ontwikkeld. Het zand tot
op de keileem is bruingelig van kleur<> De keileem bevindt zich op een diepte van 60 - 80 cm
onder het maaiveld.
Xfh8b/vs

Als zodanig werden Xfh8-gronden gekarteerd, waarin
zich tussen de ontginningsbovengrond en het oor
spronkelijke profiel een ingedroogd gliede- (b)
of veenlaagje (v) bevindt (bitter)»

Heeks van de_veenontgin.nj.ngs_h£idezandgr£nden £P_k£ile£nL
Bij de beschrijving van de in deze reeks voorkomen
de bodemtypen wordt in hoofdzaak verwezen naar de profielbeschrijvin
gen in de reeks van de oude ontginningszandgronden op keileem»
Xvh2 s

veenontginnings middelhoge heidezandgrond op keileem
Deze droge tot iets vochthoudende grond is geken
merkt door een ca. 25 - 35
dikke, armelijke,
zwak humeuze bovengrond. Het veenontginningskarak
ter van deze bovengrond komt in hoofdzaak tot uiting
in het zwak humeuze karakter en de bijmenging met
opgebracht keizand uit de ondergrond (zie hfdst. 3,
fig. 5? punt l).. In tegenstelling tot de middelho
ge heideontginningszandgronden op keileem bevindt
zich bijna steeds een flinke loodzandlaag tussen de
bovengrond en de ca. 15 - 25 cm dikke, meestal hard
verkitte oerbank. Plaatselijk worden nog veenresten
tussen de bovengrond en het loodzand aangetroffen
(zie afb.2 ), Voor overige profielkenmerken zie de
beschrijving van type Xoh2, De keileem bevindt ziah
dieper dan 125 cm onder het maaiveld.

Xvh3 s

zwak humeuze, zeer diepe veenontginnings lage hei
dezandgrond op keileem
~
Deze vochthoudende grond komt in de profielkenmer
ken geheel overeen met de onder type Xfh3 gegeven
beschrijving. Slechts de ca. 25 - 35 cm dikke boven
grond bestaat uit het zwak humeuze, met keizand en
dekzand opgebrachte veenontginningsmateriaal. Door
opploegen van het loodzand van het oorspronkelijke
profiel is deze bovengrond nog vaak behoorlijk loodzandachtig. De keileem bevindt zich dieper dan 125
cm beneden het maaiveld,

Xvh4 ?

zwak humeuze^ ondiepe veenontginnings lage heidezandgrond o p keileem
~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Deze afwisselend matig vochthoudende tot vochtige
grond is gekenmerkt door een 25 - 35 cm dikke, keileemhoudende, humeuze veenontginningsbovengrond,
rustend op zwak humeus loodzand (A2-horizont) van
variërende dikte. Soms is er slechts een enkele
cm's dikke kazige zandlaag (B22-horizont) aanwezig»

(zie voor uitvoerige profielbeschrijving type Xoh4)«
De keileem bevindt zich op een diepte van 60 - 80 cm
beneden het maaiveld»
matig humeuze, diepe, veenontginnings lage heidezandgrond op keileem~
~
~
~ ~
Deze goed vochthoudende grond is gekenmerkt door
een ca. 45
dikke, matig keileemhoudende, goed
humeuze veenontginningsbovengrond, welke rust op
het niet vergraven oorspronkelijke profiel. Voor
verdere profielkenmerken, zie beschrijving van
type Xfh5. De keileem bevindt zich op een diepte
van 80 - 100 cm onder het maaiveld, soms op 100 125 cm diepte.
matig humeuze, ondiepe, veenontginnings lage heidezandgrond op keileem
Deze afwisselend goed vochthoudende tot iets voch
tige grond is gekenmerkt door een ca. 45
dikke,
zwarte, goed keileemhoudende en humeuze veenontginningsbovengrond, welke rust op het niet vergra
ven oorspronkelijke profiel. Voor verdere profiel
kenmerken zie beschrijving van type Xfhö. De kei
leem bevindt zich op een diepte van 60 - 80 cm
onder het maaiveld.
sterk humeuze, diepe, veenontginnings lage heidezandgrond op keileem ~
_ _ _ _ _ _
_
Deze afwisselend zeer goed vochthoudende tot voch
tige grond is gekenmerkt door een ca. 40 cm dikke,
zwarte, sterk humeuze, matig keileemhoudende veenontginningsbovengrond , die rust op het oorspronke
lijke profiel. Voor verdere profielkenmerken zie
beschrijving van type Xh7» De keileem bevindt zich
op een diepte van 80 - 100 cm onder het maaiveld,
soms evenwel dieper,,
In de meeste gevallen bevindt zich tussen de boven
grond en het oorspronkelijke profiel een ca. 10 cm
dikke, veen- (v) of gliede(b)laag (bitter)« In deze
gronden is de veenontginningsbovengrond ca. 35 cni
dik.
sterk humeuze,_sterk lemige, zeer fijnzandige veen
ontginnings ïage hëidezandgrönd op~keiïeëm~~ ~ ~ ~ ~
Deze zeer goed vochthoudende grond is gekenmerkt
door een ca. 45 cm dikke, goed humeuze, matig kei
leemhoudende veenontginningsbovengrond, welke rust
op het oorspronkelijke sterk lemige, zeer fijnzandi
ge profiel. Dit toont onder de veenontginningsboven
grond ca » 10 - 15 cm donkerbruin kazig, sterk lemig
zeer fijn zand, bovenin zwart van kleur en sterk humeus, met enkele afgeloogde loodzandkorrels erin
(de oude bovengrond). Geleidelijk gaat de kazige humusverrijkingshorizont over in een vaal donkerbruine
sterk lemige, zeer fijnzandige roodzandhorizont (B23)
van ca. 10 cm dikte.

Hieronder vertoont het profiel in nog slechts een
smalle overgangszone "bruine gleykleuren, waarna wit
te blekingskleuren optreden. Op grotere diepte (ca.
80 cm) gaat het sterk lemige, zeer fijne zand over
in het keizand boven de keileem. De keileem "bevindt
zich op een diepte van 80 - 125 cm beneden het
maaiveld, een enkele keer iets dieper.
Profielbeschrijving
0- 36 cm Aan

zwarte, goed humeuze, veenontginningsbovengrond met
matige keileembijmenging
36- 46 cm A1-B22 donkerbruinzwart, humeus, kazig, sterk lemig, zeer
fijn zand. De overgang met de bovengrond is moei
lijk te onderscheiden
vaal donkerbruin, sterk lemig, zeer fijn zand,
46- 54 cm B23
vooral bovenin ook nog iets kaaig
scherpe overgang naar door gley lichtbruin gekleurd,
54- 64 cm B3g
sterk lemig, zeer fijn zand
64- 80 cm Cg
wit gebleekt, sterk lemig, zeer fijn zand
80-110 cm Dig
mât gebleekt keizand
110cm D2
keileem.
Xvh8s

sterk humeuze, ondiepe, veenontginnings lage heidezandgrond op_keileem
Deze afwisselend goed vochthoudende tot natte grond
is gekenmerkt door een ca. 35 cm dikke, zwarte,
sterk humeuze, keileemhoudende veenontginningsboven
grond, rustend op het oorspronkelijke profiel. Voor
verdere profielkenmerken zie de beschrijving van
type Xfh8. De keileem bevindt zich op een diepte
van 60 - 80 cm onder het maaiveld.

Beekjs va-n de_w£udzandgronden op_keil.eem
Van de als niet ontgonnen of plaatselijk verwerkt
voor bosaanleg voorkomende bodemtypen Xb2, Xb3, Xb5, Xb6 en Xb7 wordt
geen aparte beschrijving gegeven. Zie hiervoor respectievelijk de be
schrijving van de typen Xob2, Xob3, Xob5, Xob6 en Xob7? waarmee ze
een zeer goede overeenstemming bezitten, zowel wat het bodemprofiel
als de vochthoudendheid betreft.
Heeks van de_w£udontginningsz_andgronden op keileem_
Xobl-sXobls

hoge, grijze woudontginningszandgrond op keileem
Deze droge grond is gekenmerkt door een grauwe,
sterk loodzand?chtige, zwak humeuze bovengrond van
ca. 20 cm dikte, rustend op een veelal verkitte,
matig ontwikkelde, fletsroodbruine oerlaag (B23)
van ca. 15 cm dikte. Veelvuldig is tussen beide
la geinog grauw zwak violet getint loodzand in va
riërende dikte aanwezig. Vlak boven de B23-h.orizont
is dit loodzand vaak zwartbruin van kleur door een
humusverrijking
(B2l). Via minder roodachtig, doch
fletsvaalbruin gekleurd en minder sterk verkit zand
ter dikte van ca. 20 cm gaat de oerlaag naar onderen
over in vaalbruin, niet verkit zand met donkerbruine
vlekken en strepen. Plaatselijk worden wortelresten
aangetroffen. Naar onderen neemt de intensiteit van
de vaalbruine kleur af. Het zand in deze grond kan

- 17 zowel bestaan uit zwak lemig, fijn tot matig fijn
zand of uit niet lemig matig fijn zand. De keileem
bevindt zich dieper dan 125 cm beneden het maai
veld»
Profielbeschrijving
0- l8 cm Ag

18- 30 cm 12
30- 39 om B21
39- 55 cm B23
55- 70 cm B31
70- 99 cm B32
99-102 cm
102-

cm

Xob2s

grauwgrijze, zwak humeuze, erg loodzandachtige bo
vengrond. Op 15 - 18 cm diepte plaatselijk vegetatieresten
iets violetachtig gekleurd, matig fijn loodzand
zwart humeus loodzand, plaatselijk iets dieper
doorlopend, onderin zwartbruin van kleur
flets roodbruin gekleurd, verkit matig fijn zand
iets roodachtig, vaalbruin matig fijn zand, nog iets
verkit, enkele wortelresten
vaalbruin, matig fijn zand met wortelresten? niet
verkit
iets donkerder vaalbruin gekleurde, zwak verkitte
band
zwak vaalbruin getint,gelig zwak lemig, matig fijn
zand met zwakke gleyinvloed*
zwak ontwikkelde, bruine woudontginningszandgrond
op~kêiïeem
~
_ _ _ _ _ _ _
_
Deze afwisselend matig vochthoudende tot vochtige
grond is gekenmerkt door een ca. 25 cm dikke,
bruinig zwarte, matig humeuze, iets loodzandachtige
bovengrond, welke soms via een nog ca. 10 cm dikke
donkervaalbruine humusverriikings(B2)horizont over
gaat in 15 - 20 cm, nagenoeg steeds bruinig gevlekt,
slechts matig bruingelig getint zand (B3g)• Dit
zand wordt geleidelijk lichter van kleur, doch is
door gleybeinvloeding nog steeds bruingelig. Ibrt
boven de keileemondergrond vallen meestal blekingstinten waar te nemen. Plaatselijk was het oorspron
kelijk® profiel in de bovenste lagen venig humeus
ontwikkeld. Het werd dan meestal met bovengrond uit
de omgeving bedekt. De keileem bevindt zich op een
diepte van 60 - 100 cm beneden het maaiveld.

CD

0
1

Profielbeschrijving
cm Aan

8- 17 cm Al
17- 40 cm B2
40- 65 cm B3g
65- 75 cm Gg
cm D
75Xob3s

opgebrachte grijszwarte, iets loodzandachtige hu
meuze bovengrond
zwarte, sterk humeuze, iets venige laag
donkerbruine, matig humeuze, humusverrijkingshorizont
met bruine vlekken, bruingelig gekleurd zand,naar
onderen geleidelijk lichter van kleur
grijswit gebleekt zand met kleine steentjes
keileem
sterk ontwikkelde, bruine woudontginningszandgrond
op keileem"
- - - - - - - - - - - - - - - - - Deze afwisselend goed vochthoudende tot iets vochtige
grond is gekenmerkt door een donkerbruin tot zwarte,
goed humeuze bovengrond (Ap) van ca. 25 cm dikte,
meestal nog via een ca. 5 cm dikke, donkerbruinzwarte,
flink humeuze rest van de oorspronkelijke bovengrond

- 18 (Al) overgaand in bovenin nagenoeg steeds humeus
(kazig) vaaldonkerbruin zand (B2). De diepte van de
donkervale bruinkleuring varieert vrij sterk, name
lijk tot 70 of 100 om beneden het maaiveld en soms
nog wel dieper» Vaak vertoont dit z.g. "eikenzand"
donkerder getinte vlammen» Via een door gleyinvloed
bruingelig gevlekte zone gaat de bruine horizont
over in een semi-gereduceerde ondergrond, kenbaar
aan witgelig gebleekt zand met smoezelige, vaak
groenig aandoende tinten. De keileem bevindt zich
dieper dan 100 cm beneden het maaiveld.,

Xo'M-sXob4s

lage, al dan niet zwak lemige, grijze woudontginningszandgrond op keileem
Deze afwisselend matig vochthoudende tot zeer
vochtige grond, is gekenmerkt door een ca. 25 cm
dikke, loodzandachtige bovengrond (Ap) overgaand
in suikerwit, matig grofzandig, zogenaamd
"schierzand" (zie hfdst. 3, fig« 5? groep 4)>
van variërende dikte (ca. 10 - 40 cm). Een enkele
keer worden profielen aangetroffen, waar het zand
nagenoeg tot op de keileem geheel uit dit witte
materiaal bestaat. De onderste ca. 10 cm van dit
schierzand is smoezelig grauw of intens zwart van
kleur door humuaverrijking
(B2l). Daaronder,
doorgaans beginnend op een diepte van 60 - 80 cm
onder het maaiveld, vertoont het profiel een meest
al sterk verkitte, roodbruine oerlaag (B23) ter
dikte van ca. 10 - 20 cm» Is het zand ter hoogte
van deze B23-hor.izont van zwak lemige, matig
fijne samenstelling (zie hfdst. 3(bijlage), fig. 5?
groep 3), dan is de verkitting aanzienlijk minder
hard, of ontbreekt geheel, de kleur is minder rood
bruin en heeft meer het vaalbruin van de onder type
Xob3 beschreven profielen (eikenzand), terwijl de
kleuring ook dieper doorloopt. Er komen fibers in
voor als van de hoge en middelhoge heideprofielen.
Het "schiere"zand, vooral in de dunnere lagen is
vaak grauw van kleur door een humusbijmenging
De dikte van de schiere zandlaag, alsook de dikte
van de verkitte bank daaronder en het al dan niet
verkit zijn ervan, is niet te karteren.
Slechts valt aan te geven, waar het profiel in het
algemeen uit matig fijn zand bestaat of uit zwak
lemig, matig fijn zand. In dit laatste type (Xob4)
is het schiere zand nagenoeg steeds grauw van kleur
door humusbijmenging, terwijl vaak laagsgewijs
zwartere, humusrijkere (B2l) banden aanwezig zijn.
Ook is de schiere zandlaag in deze gronden meestal
niet zo dik tot ontwikkeling gekomen. De B2-horizont
eronder is zwak of in het geheel niet verkit.
In beide typen bevindt de keileem zich op een diepte
van 80 - 125 cm onder het maaiveld.
Ofschoon gegroepeerd in de reeks van de ontginningsgronden zijn de hierna volgende bodemtypen van de
gebleekte woudzandgronden op keileem in het algemeen

- 19 niet door ploegen of spitten aangemaakt. Van oudsher
zijn deze gronden als wild grasland in cultuur ge
weest en is hier dus sprake van oude weilandgrondeno
In principe is het oorspronkelijke profiel niet ver
werkt, slechts werden deze gronden vrij nauw begreppeld, waarbij het vrijgekomen materiaal over de
akkertjes werd gebracht»
Xob5§

humeuze, zeer diepe, gebleekte woudontginningszandgrond op keileem"
~~
~
Deze afwisselend vochthoudende tot zeer vochtige
grond is gekenmerlct door een zwarte, goed humeuze,
zandige bovengrond ter dikte van ca. 25 cm, rustend
op schierzand (A2), voor het geval het zand. uit
goed gesorteerd jong dekzand bestaat. Duidelijke
roestbruine gleyvlekken komen praktisch steeds in de
zode voor, doch zelden in de A2-horizont. In droge
toestand is de bovengrond grijszwart van kleur door
bijmenging met schierzand.
In enkele gevallen is onder de A2-horizont nog een
ca. 10 cm dikke bruine B2g-horizont aanwezig. Over
het algemeen gaat de 12-horizont direct over in
fletsgelig gleykleurig zand.
In fijnzandiger afzettingen ontbreekt de 12-hori
zont veelal en gaat de bovengrond direct in de
fletsgelige A3g-horizont over. Een enkele keer is
de A3g-horizont vooral onderin egaal oranjebruin
van kleur of zijn in de fletsgelige A3g-horizont
duidelijk oranje roestvlekken waarneembaar. In de
winter stijgt het grondwater in het algemeen tot
in de zode. De totaal gereduceerde zone ligt dieper
dan 100 cm beneden het maaiveld. De keileem ligt in
het algemeen op een diepte van 80 - 100 cm, soms
die per »

Profielbeschrijving
0- 20 cm Alg
20- 30 cm A2gB21g
30- 90 cm A3g
90Xob6s

cm G

zwarts goed humeuze, zandige bovengrond met veel
roestvlekjes
valig grijs zand met zwak gelige inslag
fletsgelig, door gley gekleurd zand met duidelijke
oranjebruine vlekken
blauw gereduceerd zand
sterk humeuze, ondiepe, gebleekte woudontginningszandgrond öp këilëem
Deze afwisselend iets vochtige tot natte grond is
gekenmerkt door een goed tot plaatselijk sterk
humeuze, soms iets veilige bovengrond van ca. 20 25 cm dikte, direct rustend op door gley fletsge
lig, wit gebleekt zand, vaak met oranjebruine gley
vlekken. Ook hier kan een A2-horizont aanwezig zijn,
indien het zand uit goed gesorteerd jong dekzand
bestaat. De keileem bevindt zich op een diepte van
60 - 80 cm beneden het maaiveld, eventueel tot 100
cm. Totale reductie echter tussen 80 en 100 cm.
Steeds zijn roestbruine gleyvlekken in de zode
aanwezig.

- 20 Profielbeschrijving
0- 25 cm Ao- Alg zwarte, sterk zandige, iets venige zwak slibhoudende
bovengrond, met gley in de zode
25- 30 cm Alg
humeus, matig fijn zand
30- 60 cm A3g
witgrijs gebleekt zand met oranjebruine gleyvlekken
(stenen)
60cm D
keileera.

Xob7s

venige^ beekleemhoudende, gebleekte woudontginningszandgrond op keileëm
Deze afwisselend vochtige tot 03er natte grond is ge
kenmerkt door een .10 - 15 cm dikke, zwarte, zwak
slib- en zandhoudende, veraard venige bovengrond,
welke geleidelijk overgaat in een ca. 5 - 15 cm
dikke laag beekleem. Soms is alleen sprake van
zwarte, sterk humeuze beekleem, rustend op fIetsgelig gebleekt zand met oranjebruine gleyvlekken.
Bij dikkere beekleemafzettingen is onder een
zwarte humeuze overgangslaag humusarme, witgrijze
beekleem, soms tot ca. 50 cm dikte aanwezig. Op
60 - 80 cm diepte vertoont het zand doorgaans
blauwe reductietinten. De keileem bevindt zich
gewoonlijk dieper dan 125 cm onder het maaiveld
of ontbreekt geheel.

Profielbeschrijving
0- 20 cm AoAlg
20- 25 cm Alg
25- 30 cm A3g
30- 75 cm A3g
75-

cm G

zwarte, iets zand- en slibhoudende, veraard venige
bovengrond met gley in de zode
sterk humeuze, zwartgrijze beekleem met houtresten
witgrijze beekleem
witgrijs gebleekt zand met duidelijke oranjebruine
gleyvlekken
blauw gereduceerd zand.

Reeks van d_e_oud£ £^gjLnnings woudzandgrond£n_op keileern_
Xfb2s

zwak ontwikkelde, oude ontginnings bruine woudzand
grond op kiileëm- - -- -- -- -- -- -- ----Deze afwisselend vochthoudende tot iets vochtige
grond toont onder een ca. 35 c® dikke, goed humeuze,
zwarte bovengrond (Aan) het oorspronkelijke profiel.
Dit is gekenmerkt door 15 à 25 cm donkerbruin, matig
humeus zand - bovenin zwart met nog een matige loodzandachtige inslag -, dat naar onderen geleidelijk
overgaat in vlekkerig, slechts zwak vaalbruin ge
kleurd zand (B2). Daaronder wordt de kleur bruingelig. Kort boven de keileem vallen meestal nog blekingstinten waar te nemen. Soms bevindt zich nog
tussen de bovengrond en de matig humeuze horizont
©en zwarte humusvenige laag (Ao), welke echter door
gaans moeilijk van de bovengrond valt te onderschei
den. De keileem bevindt zich op een diepte van 80 100 cm beneden het maaiveld, enkele keren op een diep
te van 60 - 80 cm.

- 21 Xfb3s

sterk ontwikkelde, oudeontginnings, bruine woud
zandgrond op keiïeem
Deze zeer goed vochthoudende grond toont onder een
ca. 35 cm dikke plaggemeatbovengrond het oorspron
kelijke profiel. Hiervan gescheiden door een dunne,
zwarte vegetatierest (Ao) bezit het oorspronkelijke
profiel ca. 20 à 30 cm donkerbruin, goed humeus
smerend zand (B22), dat bovenin zwart van kleur
is (de oude bovengrond - Al) en nog een zwakke
loodzandontwikkeling te zien kan geven. Deze hu
meuze horizont gaat naar onderen geleidelijk over
in het bovenin meestal nog zwak humeuze, donkervaalbruine (eiken-)zand (B23), dat deze gronden
tot een diepte van ca. 70 ft 100 cm kenmerkt. Via
een door gleyinvloed bruingelig gevlekte zone
(B3g) gaat de vaalbruine horizont over in een semigereduceerde ondergrond, kenbaar aan witgelig ge
bleekt zand met smoezelige, vaak groenig aandoende
tinten. De keileem bevindt zich dieper dan 100 cm
onder het maaiveld.

Profielbeschrijving
0- 38 cm Aan

zwarte, flink humeuze, matig keileemhoudende bo
vengrond
38- 54 cm A1-B22 donkerbruin^ goed humeus, smerend zand
54- 70 cm B23
vaal, donkerbruin zand, gevlamd
70-100 cm B3g
bruingelig gevlekt zand
100cm
gebleekt witgelig zand met iets groenige tinten.
Xfb4-sXfb4 °

lage_, al dan niet zwak lemige, oude ontginnings,
grïjze woudzândgrond op keileem ~ ~ •
Deze afwisselend vochthoudende tot vooirfcig* gronden
verschillen, behalve in de ca. 35 c:n dikke, zwarte
goed humeuze oude ontginningsplaggemestbovengrond,
in hun profielopbouw in niets van die van de typen
Xob4 en sXob4, waarnaar dus kan worden verwezen»
De keileem bevindt zich op een diepte van 80-125
cm beneden het maaiveld.

Xfbós

sterk humeuze, ondiepe ?_ oude ontginnings, gebleekte_woudzandgrond op keileem ~
--------Deze afwisselend zeer goed vochthoudende tot zeer
vochtige grond bezit een sterk humeuze, meestal
venige oude bovengrond (Ao) onder de ca. 35 cm dik
ke plaggeme.st'bovengrond. De fletsgele gleykleuring
van hei;
liggende gebleekte zand reikt tot
aan de oude bovengrond. Roestbruine gleyvlekken komen
in de zode voor. De keileem bevindt zich op een diep
te van 60 - 80 cm, eventueel tot 100 cm onder maai
veld«

Xfb7s

venige^ beekleemhoudende, oude ontginnings, gebleekte_woudzandgrond op keileem
~
_ - _ _ _
Deze afwisselend zeer goed vochthoudende tot natte
grond is onder het ca. 35 cm dikke plaggemestdek
van het oude ontginningstype, gekenmerkt door een
ca o 15 à. 20 cm dikke, venige oorspronkelijke boven-

- 22 grond, die over de onderste ca» 5 à 10 cm humeus
en beekleernachtig is ontwikkeld. In enkele gevallen
is een weinig of niet humeuze beekleemlaag aanwe
zig.
Ook de venige bovenlaag is doorgaans zwak slibhoudend. De fletsgele gleykleuring van het onderlig
gende zand reikt tot aan deze oude "bovengrond.
Roestbruine gleyvlekken komen in de zode voor. De
fletsgele gleykleuring loopt door tot ongeveer 80100 cm onder het maaiveld, daaronder is het zand
grijsblauw door totale reductie » De keileemondergrond bevindt zich steeds in de gereduceerde zone
en nadere onderscheiding heeft landbouwkundig wei
nig nut. Normaliter bevindt deze ondergrond zich
op een diepte van 80 - 125 cm of ontbreekt geheel«
Reeks van de_v£enontginnings_woudz£ndg£onden_op ke_ile_ern
Xvb2 s

zwak ontwikkelde, bruine veenontginnings woudzand-_
grond op keileem~
~
Deze goed vochthoudende grond toont onder een ca„
45 cm dikke, zwarte, sterk humeuze, matig keileemhoudende veenontginningsbovengrond het oorspronke
lijke profielo Voor een nadere beschrijving hier
van kan. worden verwezen naar de beschrij
ving van type Xfb2. De keileem bevindt zich op een
diepte van 80 - 100 cm onder het maaiveld, enkele
keren op een diepte van 60 - 80 cm»

Xvb2vs

In deze afwisselend matig vochthoudende tot voch
tige grond wordt pla.atselijk nog een dunne veenrest
tussen het oorspronkelijke profiel en de opgebrach
te bovengrond aangetroffen.

Xvb3?

sterk ontwikkelde, bruine veenontginnings woudzand
grond op keileem- -------------~
Deze zeer goed vochthoudende grond is gekenmerkt
door een ca» 45 cm dikke, awarte, flink humeuze
zwak keileemhoudende veenontginningsbovengrond,
die het oorspronkelijke profiel bedekt. Voor een
nadere beschrijving kan worden verwezen naar de
beschrijving van het type Xfb3» De keileem bevindt
zich dieper dan 100 cm beneden het maaiveld.

Xvb4-sXvb4s

Ifge, al dan niet zwak lemige, veenontginnings, grij
ze woudzandgrond op keileem ("zie afb. 3)« ~ ~
~
Deze afwisselend goed vochthoudende tot vochtige
grond is gekenmerkt door de ca. 45 cm dikke, zwarte
flink humeuze, matig keileemhoudende veenontginnings
bovengrond, die direct rust op het grijze "schiere"zand van variërende dikte„ Is dit zand niet zwak lemig, matig fijnzandig, dan is de grond aangegeven
als sXvb4ï wanneer het schiere zand meer dan 7 v a n
de fractie < 50 mu bevat en verkitting in de onder
grond als regel niet optreedt, zijn deze gronden on
derscheiden als Xvb4» Voor de overige profielkenmer
ken kan worden verwezen naar de beschrijving van de
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typen sXob4 en Xob4« De keileem "bevindt zich op
een diepte van 80 - 125 cm "beneden het maaiveld»
Xvb5 §

humeuze, diepe, veenontginnings gebleekte woudzand
gronden op keileem

Deze afwisselend goed vochthoudende tot vochtige
grond komt weinig voor. De zwarte, flink humeuze
ca. 45 cm dikke, matig keileemhoudende veenontginningsbovengrond rust op een ca. 10 cm dikke,
zwarte, sterk humeuze, soms venige bovengrond van
het oorspronkelijke profiel. Voor de overige
profielkenmerken wordt verwezen naar de beschrij
ving van type Xob5* Roestbruine gleyvlekken zijn
in de zode waarneembaar. De keileem bevindt zich
dieper dan 110 om beneden het maaiveld»
Xvbés

sterk humeuze, ondiepe veenontginnings gebleekte
woudzandgrond op~keiïeëm ~
~
Deze afwisselend zeer goed vochthoudende tot zeer
vochtige grond onderscheidt zich in de profielopbouw slechts van het onder type Xfb6 beschreven
profiel door de ca. 40 cm dikke, zwarte, flink
humeuze, goed keileemhoudende veenontginningsbovengrond. Roestbruine gleyvlekken zijn in de zode
waarneembaar. De keileem bevindt zich op een diep
te van 60 - 80 cm, plaatselijk tot 130 cm onder
het maaiveld.

Xvb7?

venige, beekleemhoudende, veenontginnings gebleekte
woudzandgrönd op~keiIeëm ~
- - - Deze afwisselend zeer goed vochthoudende tot natte
grond onderscheidt zich in de profielopbouw slechts
in de ca. 35 om dikke, zeer humeuze, matig keileem
houdende veenontginningsbovengrond van het onder
type Xfb7 beschreven profiel. Roestbruine gleyvlek
ken zijn in de zode waarneembaar. De keileem be
vindt zich dieper dan 100 cm onder b®t maaiveld
of ontbreekt geheel.

2.2.2 De_ke_i].eemgronden
Tot de groep van de keileemgronden worden al die
gronden gerekend, waarin de keileem in verschillende stadia van ver
wering tot in of kort onder het maaiveld reikt. Hieronder vallen ook
de doorgaans nog zwak lemige keizandgronden, waar de nog ondoorlatende, weinig verweerde keileemondergrond zich tussen 40 en 60 cm bene
den het maaiveld bevindt. Bijna steeds zijn deze z.g. zandkeileemgronden gekenmerkt door een grotere grind- en stenenrijkdom dan de
diepere keizandgronden, genoemd in de groep van de zandgronden op
keileem. In deze z.g. zandkeileemgronden zijn als een apart type de
zeer stenenrijke en keileembrokkenhoudende, grofzandige fluvioglaciale gronden ondergebracht, die langs de kern der grote rivierdalen
worden aangetroffen. Een bepaalde diepteligging van de keileemondergrond valt in deze gronden niet aan te geven.
De reeksindeling van deze groep der keileemgronden
is gebaseerd op de mate van lemigheid van de bedekking van de nog
compacte keileem en de wijze van ontginning. Onderscheiden werden
de bodemreeksen§
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oude ontginnings zand-keileemgronden, Kfz
De verschillende reeksen van de zand-keileemgronden
vertonen een sterk fluctuerende grondwaterspiegel. Hierop is de type
indeling gebaseerd » De 'bodemvorming in deze gronden draagt, afhanke
lijk van een hogere of lagere ligging in het terrein, resp. het ka
rakter van de lage heidezandgronden of van de gebleekte woudzandgronden. In het eerste geval vertoont het zand boven de keileem een zwak
ke loodzandontwikkeling, benevens een min of meer krachtige humusverrijkingshorizont, terwijl het zand tot op de keileem geelbruin of bruin
geel is gekleurd. Plaatselijk in overgangsgevallen blijkt de bodemvor
ming wel eens naar die van de bruine woudzandgronden te neigen. Dit
werd niet apart onderscheiden. Tezamen zijn deze gronden onderschei
den als bruine zand-keileemgronden. Bij een lagere ligging in het ter
rein is het zand boven de keileem grijswit tot zwak fletsgelig ge
bleekt van kleur, soms met oranjebruine gleyvlekken en heeft zich een
min of meer venige bovengrond ontwikkeld. Ook komen dan gleyvlekken
tot in de zode voor. Deze gronden zijn aangeduid als gebleekte zandkeileemgronden.
De als hogere ruggen in het veld gelegen stenen
en keileembrokken houdende z.g. grofzandige zand-keileemgronden ver
tonen doorgaans een zwakke heidepodzolering van het hoge of middel
hoge type o
Beeks van de ontginnings zand-keileemgronden
Kozls

matig humeuze, bruine ontginnings zand-keileem
gronden
Deze afwisselend matig vochthoudende tot zeer voch
tige, zeer ondiepe grond is gekenmerkt door een
duidelijke bruinkleuring van het zand onder de ca.
20 cm dikke, grauwzwarte, matig humeuze, vrij
schrale, loodzandachtige bovengrond. De oorspronke
lijke ca. 10 cm dikke humusverrijkingshorizont (B22het kazige zand) is grotendeels in de bovengrond
verwerkt, tezamen met enig loodzand»
Plaatselijk kan de bovengrond ook iets venig zijn.
Soms wordt onder de B22~horizont nog een ca. 10
cm dikke roodzand (B23) horizont aangetroffen,
welke naar onderen via, een geelbruine kleuring
snel overgaat inhet min of meer vlekkerig bruin
geel getinte zand boven de keileem. De keileem be
vindt zich op een diepte van 40 - 60 cm beneden
het maaiveld.

Koz2s

humeuze ?_g£ble£ktej_ £iitg_inning£ zand-keil^eemgrond.
Deze afwisselend vochthoudende tot natte ondiepe
grond is gekenmerkt door een ca. 20 cm dikke, zwar
te, goed humeuze, slechts zwak loodzandhoudende bo
vengrond, nagenoeg direc t rustend op wit gebleekt,
doorgaans nog zwak lemig, matig fijn korrelig, ste
nenrijk keizand. In verschillende gevallen kan de
bovengrond iets venig ontwikkeld zijn. Het gebleek
te zand onder de bovengrond vertoont fletsgele gley
vlekken tot op de keileem. Roestbruine gleyvlekken
komen tot in de zode voor. De keileem bevindt zich
op een diepte van 40 - 00 cm onder het maaiveld.
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grofzandige ontginnings zand-keileemgrond_.
Deze droge gronf, is gekenmerkt door een ca. 20 cm
dikke loodzandachtige, stenenrijke bovengrond» Het
onderliggende grove zand vertoont een roodbruine
oerlaag, welke vaak verkit is.' Be profielopbouw
in deze grond is zeer onregelmatig» Meer of mindengrote
keileembrokken bevinden zich op elke wil
lekeurige hoogte in het profiel en ook de stenenrijkdóm varieert van plek tot plek» Deze gronden
bevinden zich als duidelijk zichtbare, hoge rug
gen in het terrein.

Reeks va,n de__oude ontgi.nning_s ^and-k£i^e£mgr£nden.
Kfzls

matig humeuzeoude ontginnings bruine zand-keileemgrond„
Deze afwisselend vochthoudende tot vochtige grond
vertoont in het onderhavige karteringsgebied onder
een ca. 30 à 35 cm dikke, goed tot matig humeuze,
zwarte bovengrond van plaggemestmateriaal, bruin
geel gekleurd zand. Aangenomen wordt, dat hier
vroeger materiaal van het oorspronkelijke profiel
is weggegraven. Zeer plaatselijk blijkt de plaggemestbcvengrond
wel eens direct op de keileen
te rusten. Voor het overige bevindt zich de keileem op ca. 50 cm beneden het maaiveld.

Reeks van de_v£enontginnings_ke_ileemgronden
Kvk2s

veenontginnings keileemgrond.
Deze afwisselend goed vochthoudende tot zeer voch
tige grond is*gekenmerkt door een ca. 40 cm dikke,
zwarte, goed humeuze, sterk keileemhoudende veenontginningsbovengrond direct rustend op de compac
te niet tot zwak verweerde keileemondergrond. Soms
is nog een 5-15
dikke, gebleekte keizandlaag
tussen bovengrond en keileem aanwezig. Hierin komt
een fletsgele gleykleuring voor. Roestbruine gleyvlekken komen in de zode voor.

2.2.3 ï>e_y£eJ2g£0^£ïL
Tot de groep van de veengronden zijn alle gronden
gerekend met veenafzettingen dikker dan 20 era. In deze groep vindt
geen indeling in bodemtypen plaats naar het vegetatietype. Mesotrofe veengronden in de waterlopen en oligotrofe veengronden in de z.g.
dobben zijn samengevat. De vormen op de bodemkaart geven hierover
voldoende informatie. De bodemtypenindeling van de veengronden be
perkt zich tot een onderscheiding naar de dikte van het veen en de
wijze van in cultuur brengen, dus naar de aard en dikte van de boven
grond. Een samenvattende indeling in bodemreeksen is op de ontgin
ningswijze gebaseerd. Er worden onderscheiden de reeksen?
veengronden, V
ontginnings veengronden, Yo
oude ontginnings veengronden, Vf
veenontginnings veengronden, Vv
jonge ontginnings veengronden, Vp„

De typenindeling berust op de dikte van het veen?
1«, veen ter dikte van 20- 50 om, op zand eventueel
op beekleem
2» veen ter dikte van 50-100 om, op zand
3° veen dikker dan 100 cm, op zand.
J3e£ks van_d£ ve£ngr£nden (V)
Onder deze reeks worden alle, al dan niet gedeelte
lijk afgegraven veengronden verstaan, welke niet in cultuur zijn. In
feite betreft het hier doorgaans onland.
Reaks van £e_ontginnings_veengrond£n_(Vo)
Binnen deze reeks vallen de mesotrofe veengronden
van de waterloopjes, waar de bovengrond door eeuwenlange beweiding
bestaat uit ca» 15 cm iets zand- en slibhoudend veraard veen en de
oligotrofe veengronden van de dobben, waar de bovengrond bestaat uit
ca. 25 - 30 cm opgebracht zwart humeus zand van de omliggende ontginnings zandgronden. Yoor beide typen werd geen aparte onderschei
ding ingevoerd, omdat het kaartbeeld hier voor zichzelf spreekt.
Beeks van de_oude £ntgi.nnings veengrraden (Vf)
Hieronder vallen alle, al dan
niet reeds gedeel
telijk afgegraven veengronden, welke zijn bedekt met een ca. 5
dikke, zwarte, goed humeuze, zandige bovengrond van plaggemestmaterisal. Het voorkomen van spalterveen onder de bovengrond is op de
Marten aangeduid met de letter C als signatuur.
Ee£k£ van de_V£enontginnings ve£ngr£nden (Vv)
Bij de diepere veencomplexen (Vv3) van de veenontginningsgebieden is het veen bedekt met een venige, matig zandhoudende, zelden keileemhoudende bovengrond ter dikte van ca. 25 - 30
cm. Bij de ondiepere veenontginnings veengronden (Vvl en Vv2) en in
de dobben is het veen afgedekt met de normale , zwarte, sterk humeu
ze en keileemhoudende zandige veenontginnings-bovengrond ter dikte
van ca. 40 cm. Het kaartbeeld spreekt hierbij voor zichzelf.
Plaatselijk komen apart bemalen, door recente ont
graving verlaagde, veenontginnings veengronden voor, welke zijn afge
dekt met een ca. 20 cm dikke, keileembovengrond. Apart omlijnd zijn
deze gronden aangeduid met de symbolen Vvlk, Vv2k of Vv3k.
Ee£ks van de_j£nge_ontginni.ngs_V£e£grond£n_(Vp)
In deze reeks is het al dan niet reeds gedeelte
lijk afgegraven veen met ca. 10 - 4-0 cm wit of bruinig zand beznnd.
Is de zandbedekking dikker dan 40 cm, dan worden deze gronden ge
classificeerd in de reeks van de jonge ontginnings zandgronden
(Xp), eventueel met vermelding van het veen in de ondergrond door
de symboolcombinatie Xp(v). Is de zandbedekking dikker dan 80 cm,
dan heeft vermelding van veen of gliede in de diepere ondergrond
weinig zin meer.
2.2.4 De_s_tui.fzandgr£nden
De stuifzandgronden komen, behalve in de jonge
ontginningen, slechts als woeste grond voor. De symbolen van deze
reeks werden aangepast aan de reeds bestaande aanduiding Zs van
stuifzanden in de groep van de zandgronden (z). Bodemkundig be-
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gronden op keileem
. Slechts in jonge ontginningon,waarbij stuif
zand bij het egaliseren werd verwerkt, speelt de keileemondergrond
bij de waterhuishouding van de grond als geheel weer een rol.
In de stuifzandgronden werden slechts twee typen
onderscheiden, nl. de (opgestoven) stuifzandgronden en de uitgestoven stuifzandgronden.
Bij de stuifzandgronden bestaat het zand uit los,
eolisch verplaatst, vrij uniform grofkorrelig zand, bijna zonder
uitzondering opgestoven op hoge en middelhoge heidezandgronden met
een zeer diepe ligging van de keileemondergrond» Er werd geen nade
re indeling in bodemtypen naar de dikte van de stuifzandafzettingen
gemaakt.
In de omgeving van Appelscha en Havelte, waar geen
keileem in de ondergrond wordt aangetroffen, zijn ook stuifzandaf
zettingen op een ca. 20 cm dik veendek op sterk humeuze, lage heidezandgronden waargenomen.
In de uitgestoven stuifzandgronden bestaat het
zand meestal uit dekzand, een enkele keer uit keizand. Het oor
spronkelijke bodemprofiel is door de winderosie nagenoeg geheel ver
wijderd. De diepte van uitblazen is beperkt door de vochtigheid van
de ondergrond van het oorspronkelijke profiel. Uit het feit, dat deze
winderosie eertijds bij voorkeur in de droge perioden plaatsvond,
volgt dat deze gronden nu in droge perioden nog iets vochtig zijn,
doch in nattere tijden zeer nat. Zelfs kunnen zij dan geheel onder
water staan. Er is geen nadere typeindeling gemaakt naar de diepte
ligging van de keileemondergrond,naar de aard van het zand of an
derszins. Doorgaans beslaan deze gronden plaatselijk kleine gebieden
en zijn niet in cultuur»

(x)

Zsls

ZaB Ée_siui^a£^Sr£n^-eil
Stuifzandgrond
Deze uiterst droge grond kenmerkt zich door een
stuifzandafzetting dikker dan 20 cm, rustend op
een oorspronkelijk hoog of middelhoog heideprofiel. Bodemvorming heeft in deze grond nog niet
plaatsgevonden. De keileemondergrond bevindt zich
dieper dan 125 cm onder het maaiveld of kan ontbre
ken.

Zs2;

Uitgestoven stuifzandgrond
Deze afwisselend iets vochtige tot zeer natte
grond kenmerkt zich door het ontbreken van elke
bodemvorming. De zeer arme en in het totaal niet
vochtbindende bovengrond bestaat uit wit zand,
soms nog met een zwakke podzolkleuring, zijnde de
onderste manifestaties van het oorspronkelijke
bodemprofiel. Voor landbouwkundige doeleinden
zijn deze gronden slecht geschikt. Zij zouden een
ontwatering behoeven, waarmede echter de zomervochttrappenbeoordeling "iets vochtig" in ernsti
ge mate wordt aangetast en daalt tot droog of zelfs
zeer droog.,

2 » 2.5 De_j£nge_ontgijmingsgro_nden
De reeks van de jonge ontginningsgronden is inge
deeld ins
Xp jonge ontginnings zandgronden op keileem of veen
Zps jonge ontginnings zandgronden op stuifzand.
Geen nadere type-onderscheidingen worden in de jon
ge ontginnings zandgronden op keileem gegeven. Het betreft steeds
gronden? welke meer dan 40 cm diep los zijn gemaakt, hetzij door ver
werking hetzij door ophoging» In niet geëgaliseerde terreinen zijn
de bodemgrenzen als stippellijnen doorgetrokken en wordt facultatief
een vochttrap-onderscheiding aangegeven. In de geëgaliseerde jonge
ontginnings zandgronden zijn de bodemlijnen niet doorgetrokken. Inci
denteel kunneh gestippelde bodemlijnen zijn aangegeven, bijvoorbeeld
wanneer zich veen of gliede op een diepte van 40 - 80 cm onder het
maaiveld bevindt. Veen en gliede onder een ophoging van meer dan 40
cm zand zijn aangegeven resp. door toevoeging van v en b achter het
symbool Xp.
De vergravingen zijn van verschillend karakter. Is
het land aangemaakt voor bosbouw-doeleinden, dan zijn de nattere
gronden op korte afstand (ca. 5-8 cm) zeer diep begreppeld. Het
uitgegraven zand is tussen deze diepe en brede greppels opgeworpen.
De drogere gronden zijn 60 - 100 cm diep verwerkt, zonder een derge
lijke begreppeling. Het profiel is doorgaans niet doelmatig gekeerd.
Is voor cultuuiüoeleinden ontgonnen, dan is het
oorspronkelijke profiel 60 - 80 cm diep verwerkt en daarbij door
gaans doelmatig gekeerd. Het loodzand en eventuele veenlagen zijn
naar onderen geverkt en het vochthoudend materiaal van bovengrond
en B-lagen der vroegere profielen is in de bouwvoor gebracht.
2.3 Legenda
2.3.1 Zandgronden £P_^£il:eem_
Heeks van de_h£ide_za.ndgr£nden £P_k£ile£rru_
Xhl"
Xh2s
sXh2s
Xh3s

hoge heidezandgrond
op keileem - uiterst droog
middelhoge heidezandgrond op keileem - zßer droog
niet lemige, middelhoge heidezandgrond op keileem zeer droog
zwak humeuze, zeer diepe, lage heidezandgrond op keileem
- droog.

Eee_k£ van Ç[e_k£ide£ntg^nning£zandgronden_op kei.leem»
Xohl§
Xoh2s
sXoh2g
Xoh2ws
Xoh3s
Xoh4»
Xoh52
Xoh6 s

hoge heideontginningszandgrond op keileem - uiterst droog
middelhoge heideontginningszandgrond op keileem - zeer
droog
niet lemige, middelhoge heideontginningszandgrond op kei
leem - zeer droog
Ureterpzandgrond op keileem - droog
zwak humeuze, zeer diepe, lage heideontginningszandgrond op
keileem - iets vochthoudend
zwak humeuze, ondiepe, lage heideontginningszandgrond op ke
leem - afwisselend matig vochthoudend tot zeer vochtig
matig humeuze, diepe, lage heideontginningszandgrond op
keileem - matig vochthoudend
matig humeuze, ondiepe, lage heideontginningszandgrond op
keileem - afvi/isselend vochthoudend tot vochtig

- 29 Xoh7s
Xoh7b/v;
lXoh7s
XohSs
Xoh8b/vs

sterk humeuze, diepe, lage heideontginningszandgrond op
keileem - afwisselend goed vochthoudend "tot zeer vochtig
idem, doch met dunne veen- of gliedelaag onder de boven
grond - afwisselend matig vochthoudend tot nat
sterk humeuze, sterk lemige, zeer fijnzandige, lage heideontginningszandgrond op keileem - zeer goed vochthoudend
sterk humeuze, ondiepe, lage heideontginningszandgrond op
keileem - afwisselend goed vochthoudend tot nat
idem, doch met dunne veen- of" gliedelaag onier de boven
grond - afwisselend matig vochthoudend tot zeer nat.

Reeks van d.e_oude ontgi_nnings ^eidezandgronde_n_op kejileem
Xfh2s
Xfh2ws
Xfh3§
Xfh4»
Xfh5s
Xfh6s
Xfh7s
Xfh7b/vs
Xfh8s
Xfh8b/vs

cudo ontginnings cidâolhoge heidezandgrond op keileem droog
oude ontginnings Ureterpzandgrond op keileem- iets vocht
houdend
zwak humeuze, zeer diepe, oude ont.innings lage heidezandgrond op keileem - iets vochthoudend
zwak humeuze, ondiepe, oude ontginnings lage heidezandgrond op keileem - afwisselend vochthoudend tot vochtig
matig humeuze, diepe, oude ontginnings lage heidezandgrond op keileem - vochthoudend
matig humeuze, ondiepe, oude ontginnings lage heidezandgrond op keileem - afwisselend goed vochthoudend tot iets
vochtig
sterk humeuze, diepe, oude ontginnings lage heidezandgrond op keileem - afwisselend zeer goed vochthoudend tot
vochtig
idem, doch met dunne veen- of gliedelaag onder de boven
grond - afwisselend matig vochthoudend tot nat
sterk humeuze, ondiepe, oude ontginnings lage heidezandgrond op keileem - afwisselend goed vochthoudend tot zeer
vochtig
idem, doch met dunne veen- of gliedelaag onder de boven
grond - afwisselend matig vochthoudend tot zeer nat.

Beeks van de_v£enontginnings_heidezandgronden
Xvh2s
Xvh3s
Xvb.4-5
Xvh5s
Xvhös
Xvh7?
Xvh7b/vs
lXvh7s
Xvh8s

veenontginnings middelhoge heide zandgrond op keileem droog tot iets vochthoudend
zwak humeuze, zeer diepe, veenontginnings lage heidezandgrond op keileem - vochthoudend
zj.Vik hu.rr,e'.izü, ondiepe veenontginnings lage heidezandgrond
op keileem - afwisselend matig vochthoudend tot vochtig.
matig humeuze, diepe, veenontginnings lage heidezandgrond
op keileem - goed vochthoudend
matig humeuze, ondiepe, veenontginnings lage heidezandgrond
op keileem - afwisselend goed vochthoudend tot iets vochtig
sterk humeuze, diepo, veenontginnings lage heidezandgrond
op keileem - afwisselend zeer goed vochthoudend tot vochtig
idem, doch met dunne veen- of gliedelaag onder de bovengrond
- afwisselend matig vochthoudend tot nat.
sterk humeuze, sterk lemige zeer fijnzandige, veenontgin
nings lage heidezandgrond op keileem - zeer goed vochthou
dend
sterk humeuze, ondiepe, veenontginnings lage heidezand
grond cp keileem - afwisselend goed vochthoudend tot nat.
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Xobl-sXobl? hoge , grijze woudontginningszandgrond op keileem - droog
Xob2 3
zwak. ontwikkelde , bruine woudontginningszandgrond op kei
leem - afwisselend matig vochthoudend tot vochtig
Xob3 s
sterk ontwikkelde, bruine woudontginningszandgrond op keileem - afwisselend goed vochthoudend tot iets vochtig
Xob4-sXob4; lage, al dan niet zwak lemige, grijze woudontginnings
zandgrond op keileem- afwisselend matig vochthoudend tot
zeer vochtig.
Xob5?
humeuze, zeer diep , gebleekte woudontginningszandgrond
op keileem - afwisselend vochthoudend tot zeer vochtig
Xob6s
sterk humeuze, ondiepe, gebleekte woudontginningszandgrond
op keileem - afwisselend iets vochtig tot nat
Xob7§
venige, beekleernhoudende, gebleekte woudontginningszand
grond (op keileem) - afwisselend vochtig tot zeer nat
Beeks van

de_oud£

£ntgi.nningj3 woud_zandgronden _op k£ile£m°_

Xfb2s

zwak ontwikkelde, oude ontginnings bruine woudzandgrond
op keileem - afwisselend vochthoudend tot iets vochtig
Xfb3?
sterk ontwikkelde, oude ontginnings bruine woudzandgrond
op keileem - zeer goed vochthoudend
Xfb4-sXfb4s lage, al dan niet lemige, oude ontginnings grijze woud
zandgrond op keileem - afwisselend vochthoudend tot matig
vochtig
Xfb6 s
sterk humeuze, ondiepe, oude ontginnings gebleekte woud
zandgrond op keileem - afwisselend zeer goed vochthoudend
tot zeer vochtig
XfbT
venige, beekleernhoudende , oude ontginnings gebleekte
woudzandgrond (op keileem) - afwisselend zeer goed vocht
houdend tot nat
Ree_ks van d.e_Y£e£ontginnings__w£udzandgrond£n_op
Xvb2s

zwak ontwikkelde, veenontginnings bruine woudzandgrond op
keileem - goed vochthoudend
Xvb2vs
idem, doch met dunne veenlaag onder de bovengrond - afwis
selend matig vochthoudend tot vochtig
Xvb3s
sterk ontwikkelde, veenontginnings bruine woudzandgrond
op keileem - zeer goed vochthoudend
Xvb4-sXvb4? loge, al dan niet lemige, veenontginnings grijze woud
zandgrond op keileem - vochthoudend
Xvb5 °
humeuze, diepe veenontginnings gebleekte woudzandgrond op
keileem - afwisselend goed vochthoudend tot vochtig
Xvb6 ;
sterk humeuze, ondiepe, veenontginnings gebleekte woud
zandgrond op keileem - afwisselend zeer goed vochthoudend
tot.zeer vochtig
Xvb7 s
venige, beekleemhoudende?;d , veenontginnings, gebleekte
woudzandgrond (op keileem) - afwisselend zeer goed vocht
houdend tot na to
2.3.2 Keil£emgrond£n_
Re£ks_ van de_z£nd-ke_il£em £ntg_inning_sgrond£no
Kozls
Koz2s
Koz3s

matig humeuze, bruine ontginnings zand-keileemgrond - af
wisselend matig vochthoudend tot zeer vochtig
humeuze, gebleekte ontginnings zand-keileemgrond - afwisse
lend vochthoudend tot nat
grofzandige ontginnings zand-keileemgrond - droog»
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Kfzls

matig humeuze, oude ontginnings bruine zand-keileemgrond
- afwisselend vochthoudend tot vochtig.

Beekes van de_v£enontginn_ings_k£i_le_emgronden.
Kvk2?

veenontginnings keileemgrond - afwisselend goed vochthou
dend tot zeer vochtig»

2 « 3•3 Ve engronden
Reeks van de veengronden.
Vis
V2 5
V3s

ondiepe veengrond
diepe veengrond
zeer diepe veengrond»

Reeks van de onjfcgJ.nning£ve_engron.de_n_o_
Vols
Vo2s
Vo3°

ondiepe ontginningsveengrond
diepe ontginningsveengrond
zeer diepe ontginningsveengrond »

Reeks van de oud_e £ntginnings veengronden.,
Vf1 s
Vf2 s
Vf3 s

ondiepe, oude ontginnings veengrond
diepen oude ontginnings veengrond
zeer diepe, oude ontginnings veengrond.

Reeks van de_veenontginni.ngsveengr£nden
Vvls
Vv2s
Vv3s

ondiepe, veenontginningsveengrond
diepe, veenontginningsveengrond
zeer diepe veenontginningsveengrond»
Z.aü Êe_J£n5e_°£%^ni-nSsZe£n^r£nÉ.e2.0

Vpls
Vp2s
Vp3?

ondiepe, jonge ontginningsveengrond
diepe, jonge ontginningsveengrond
zeer diepe, jonge ontginningsveengrond.

2o3»4 S tuifzandgronden
Rœks van de_s^u_if_zand£r£nden.
Zsls
Zs2s

stuifzandgrond ~ uiterst droog
uitgestoven stuifzandgrond - afwisselend iets vochtig
tot zeer nat»

2.3*5 Jong£ ontginningsgronden
Re£ks_ van de_j£nge_ontginnings_zandgr£nden.
Xps

Zps?

ontginningszandgronden op keileem of veen
(niet nader onderverdeeld). Achter of voor het symbool
kan zijn vermeld resp. h, b of v met het vochttrapnummer of de s en de b aangaande een afwijkende textuur van
het zand overeenkomstig de legendaindeling.
jonge ontginningszandgrond op stuifzand
(niet nader onderverdeeld).

- 32 2,3.6. S pe_cj.aleas nduj.d ingen »
Bij de_zandgronden^
vi

veenlaag, eventueel met gliede, ter dikte van maximaal 20
cm aanwezig onder de bovengrond

bs

gliedelaag van ca. 5 - 15 om dikte aanwezig onder de bo
vengrond

zs

verkitting van het zand in de ondergrond, voor zover niet
in de profielbeschrijving vermeld

i,

sterk verlaagde jonge ontginningszandgronden op keileem (Xp)
cilgemene aanduidingen voor vergraven gronden (boerenerven,
etc.)o

Bij de_v£engrond_en^_
es

k§

spalterveenlaag aanwezig tussen bovengrond en het onder
liggende mesotrofe veen
veenontginningsveengrond met ca. 20 cm dikke keileembovengrond»

4- WATERHUISHOUDING DEB GROMDEN, BODBMVORMING EN BODEMCLASSIFICATIEq
De eerste twen onderwerpen worden onder één hoofd behan
deld, omdat de bodemvorming (de z.g. pedogenese)- d.w.z. de vorming
in het zand van horizonten van verschillende kleur, humusrijkdom,
gehalte aan fijne minerale delen etc», etc» ten nauwste samenhangt
met het regime van het water in de bodem- Dit mag zo wnrden gesteld,
omdat verschillen in mineralogische samenstelling van het zand (het
moedermateriaal) in de zandgronden van de Zeven Wouden "bij de pro
fielontwikkeling praktisch geen invloed hebben uitgeoefend. Slechts
via de korrelgrootte-samenstelling oefent het moedermateriaal in
vloed uit op de bodemvorming door hierdoor veroorzaakte verschillen
in waterhuishouding. Wel zijn er aanwijzingen, dat verschillen in
voedselrijkdom van het water in de grond voor de verschillen in
bodemvorming van belang zijn.
4.1 De waterhuishouding der gronden.
De waterhuishouding van het noordelijk Pleistoceen wordt
geheel beheerst door het voorkomen van de slecht doorlatende keileemondergrond. Voedselarm regenwater accumuleert zich in het zand
boven de keileem en zoekt zich, wanneer mogelijk, een uitweg naar
topografisch lager gelegen gebieden» Afhankelijk van de topografie
van het terrein is de natuurlijke drainage-toestand van de zand
gronden op keileem dus zeer verschillend» In verband met deze ver
schillen en de daarmee samenhangende morfologische kenmerken van het
bodemprofiel worden twee gebieden onderscheiden, n.l. stagnatie-ge
bieden en ontwateringsgebieden» Deze onderscheiding is gebaseerd op
de kennis van gronden waarin grondwaterbeïnvloeding van belang is
voor de bodemvorming en daarmee voor de landbouwkundige kwaliteit
van de grond» Gronden welke geheel buiten de beïnvloeding van elke
vorm van grondwater liggen, spelen bij deze indeling geen rol.
4 » 1.1 ^St agnat i_eg£bi_ede n »
Tot de stagnatiegebieden worden gebieden gerekend met een
slechte afvoermo-relijkheid van het door de regen aangevoerde voedselarme oppervlaktewater. In het algemeen betreft het hier de hoger
gelegen, doorgaans vrij vlakke gedeelten van het keileemlandschap (zie
afb, 4)° Afhankelijk van de neerslag vormen zich hier "valse" grond
waterstanden.
In principe moeten ook gebieden zonder ondoorlatende onder
grond welke een slechte natuurlijke ontwatering bezitten, tot deze
stagnatiegebieden worden gerekend» Hier is wel sprake van echt grond
water, doch gelijk in het eerste geval, bestaat het grondwater in
deze gronden uit voedselarm (regen-)water, nu "stagnerend" op het
diepere grondwater»
Het instellen van de valse grondwaterspiegel, alsook het
dalen ervan,verloopt volgens het principe van het Wieringermeereffect. In de veelal zwak lemige fijne zandgronden, welke een ge
ring poriënvolume bezitten, treedt bij regenval eerst een verzadi
ging van de nauwe capillairen op, waarna zich bij een weinig sur
plus, een plotseling en snel oplopende grondwaterspiegel boven de
keileem vertoont. Het omgekeerde vindt plaats bij het inzetten van
droge perioden. De grondwaterspiegel daalt dan niet geleidelijk
door een natuurlijke drainage, maar zakt na enige tijd plotseling
ten gevolge van een -vaak nog slechts geringe- verdamping van bodemvocht. Het verschil in vochtgehalte van de grond vóór de daling
van de grondwaterspiegel en direct daarna is gering door de nog
grote hoeveelheid in nauwe capillairen gebonden water.

ontwateri ng s - g e b i e d
A

!

stagnatie-gebied
B

y ^ / k e il e e m
zand
moerasveen
stijghoogte van het grondwater in de zomer

Afb.4 Schetsmatige dwarsdoorsnede door een
deel van het grondmorene landschap.
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Het langdurig aanhouden van grondwaterstandàn tcrt vlak on
der, in» en zelfs boven het maaiveld gedurende de herfst en de winter
en zelfs tot in het voorjaar is typerend voor deze stagnatiegebieden.
In de zomer raken deze gronden tot op de keileemgrond geheel droog.
Deze afwisselend periodieke wateroverlast en totaal drooglopen, als
wel de voedselarmoede en het nagenoeg ontbreken van transport van het
grondwater, zijn in de arme kwartszandgronden van het keileemlan.dschap belangrijke factoren bij de bodemvorming geweest.

ofb. 4

4-1 »2 Ontwateringsgebieden_^
Tot de ontwateringsgebieden worden de gebieden gerekend,
waar transport en afvoer van een overschot aan grondwater mogelijk
is, als gevolg van hetzij externe, hetzij interne drainage»
In de eerste plaats worden hiertoe de z.g» broekgronden of
"mersken" gerekend, dus de gronden langs de oorspronkelijke water
lopen, waaruit door beekjes of riviertjes een gerede afvoer van
overtollig water plaatsvond (afb. 4-A). Tevens worden hiertoe ge
rekend de hogere gronden in de omgeving van deze broekgronden,; waar
uit dus transport van op de keileem sta,gnerend regenwater over de
slecht doorlatende ondergrond naar de broekgronden plaats kan vin
den (afb» 4-B )»
De gunstiger ontwateringsmogelijkheid van beide typegebieden houdt niet in, dat deze gronden periodiek geen wateroverlast
zullen vertonen» Integendeel , de broekgronden ontvangen in regenrijke perioden zoveel afkomend water, dat zij vooral gedurende de
winter, de herfst en het voorjaar langdurig zeer hoge grondwater
standen tot in of boven het maaiveld vertonen. De met B aangeduide
gronden bezitten door hun topografisch hogere ligging enerzijds
wel een betere drainagetoestand,echter deze drainage is niet zo
snel, dat bij zware neersla.g deze gronden door stagnatie geen hoog
oplopende ''valse1' grondwaterspiegel vertonen»
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De verschillen in grondwaterregime als hierboven geschetst
vinden hun weerslag op de bodemvorming « In de stagnatiegebieden wor
den de z.g. heidezandgronden,in het bijzonder de lage heide zandgron
den aangetroffen, terwijl type B van de ontwateringsgebieden gety
peerd is door de bruine en grijze woudzandgronden. Type À van de ont
wateringsgebieden vertegenwoordigt de broekgronden, welke als ge
bleekte woudzandgronden zijn be schreven *
Ofschoon in recente tijden in de waterhuishouding van de
gronden door het graven van greppels en sloten is ingegrepen, vallen
zij toch nog naar het bovengeschetste regime van de grondwaterspie
gel te onderscheiden (zie afb. 5 )° I» bet bijzonder in het winter
halfjaar is dit het geval» Ziet men bij een incidentele zware neer
slag de grondwaterspiegels in de stagnatiegebieden doorgaans snel
en hoog oplopen, in de ontwateringsgebieden geschiedt dit gelijkma
tiger» Daar loopt de grondwaterstand doorgaans minder snel op, ter
wijl in drogere perioden daarna,, het grondwater veelal minder diep
ten opzichte van. het maaiveld daalt» In sommige gevallen is de na
tuurlijke drainagetoestarid van de ontwateringsgebieden zoveel beter
- vooral in de grijze en gebleekte woudzandgronden - dat na flinke
regens, naast steeds hogere grondwaterstanden in de heidezandgronden van de stagnatiegebieden, in de woudzandgronden van de ontwate
ringsgebieden nauwelijks een hogere grondwaterstand optreedt. Het
een en ander wordt vanzelfsprekend beïnvloed door de topografie en
het al dan niet aanwezig zijn en de diepte van een keileemondergrondo Door het ontbreken van dagelijkse metingen ontsnapt het
juiste verloop aan onze aandacht»
In perioden van sterke verdamping zijn de geschetste ver
schillen in grondwaterregime minder pregnant» In den beginne dalen
dan de grondwaterspiegels in de verschillende gronden vrijwel even
snel » Door uitzakkend water uit de omringende heide zandgronden kan
in enkele gevallen nog een minder snelle daling in de bruine woud
zandgronden worden geconstateerd (zie de lijnen 3 en 4)° Ook in de
gebleekte woudzandgrondens vooral bij dieper dalende grondwater
standen, valt dit waar te nemen. In verschillende gevallen behouden
deze gronden aanzienlijk langer, soms het gehele jaar door een
grondwaterspiegel »
Het verschijnsel van een langduriger grondwaterinvloed
komt in het terroin goed tot uiting» In perioden waarin de sloten
in de stagnatiegebieden reeds lang droog zijn, is in de gebieden van
de bruine woudzandgronden meestal nog iets water in de sloten aan
wezig. Het is niet geheel duidelijk of het hier over de keileem of
door scheursystemen in de keileem toevloeiend water betreft» In de
sloten van de zoveel lager gelegen gebleekte woudzandgronden is dit
in nog sterkere mate het geval »
Het een en ander wordt door de gleyverschijnselen beves
tigd. Ofschoon deze door de ontwateringen min of meer fossiel ge
noemd kunnen worden, blijkens in tegenstelling tot de heidezandgronden, de bruine woudzandgronden
steeds onder in het profiel
een - zij het zwakke - bleking ten gevolge van grondwaterinvloed
te zien te geven»
Ook blijkt uit de gleyverschijnselen, dat eertijds in de
gebleekte woudzandgronden de grondwaterspiegel in de zomer niet
dieper daalde dan ca. 50 cm. Dit kan moeilijk alleen worden toege
schreven aan een constante aanvoer van water uit de omliggende ho
gere stagnatiegebieden. Hier speelde het werkelijke grondwater een
rol » Door het ontbreken van de keileemon'dergrond in de kern van de
dalen, stelden zich daar grondwaterspiegels in, welke overeenkwamen
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met de stijghoogte van het diepere grondwater (zie afb. 6). Ook waar
keileem op een diepte van ca. 100-120 cm in deze gronden voorkwam,
handhaafden zich toen dergelijke grondwaterstanden door toevloeiing
over de keileem heen. Tegenwoordig daalt de zomergrondwaterstand in
de kern van de dalen tot ca. 90 à 100 cou Hieruit valt een verminde
ring van de stijghoogte van het diepere grondwater ten gevolge van
de ontwateringen met ca. 50 cm te constateren» Dit is dan ook de re
den dat de gebleekte woudzandgronden met een keileemondergrond nu in
normale zomers veelal tot op de keileem droog lopen,

afb. 6

4»2 De bodemvormingr
4.2.1 Bodemvormende factoren»
Onder bodemvorming worden de veranderingen in fysische en
chemische eigenschappen van een sediment verstaan, welk© daarin in
de loop der tijden onder invloed van het klimaat en de begroeiing
plaatsvinden. Deze bodemvorming wordt als pedogeen aangeduid. Uit
gaande Vein een jong sediment (b.v. blond zand) ontwikkelen zich in
de grond horizonten van verschillende kleur, structuur, zuurgraad,
humusrijkdom, rijkdom aan fijne minerale delen, etc., welke in een
bepaald klimaat karakteristiek zijn voor een bepaalde mineralogi
sche sa,menstelling (basen-bezetting) v an het moedermateriaal, be
groeiing én drainagetgestand. Onder natuurlijke omstandigheden is
de begroeiing aan beide andere factoren aangepast, doch door de mens
kunnen en zijn hierin veelal wijzigingen aangebracht, waardoor de
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profielontwikkeling in een bepaalde richting is gedrongen. Wij den
ken hierbij aan de devastatie van de bossen in de vroege Middeleeu
wen en de sterke uitbreiding daarna van de heide-begroeiing, welke
een verzurende invloed op de grond heeft gehad.
De factor drainage toestand wordt enerzijds beheerst door
de topografische ligging - het al dan niet optreden van een grondwaterbeïnvloeding en de mate daarvan - anderzijds door de geogene profielopbouw van het moedermateriaal. De korrelgrootte-verdeling be
paalt o.a. de doorlatendheid van de grond, welke tevens beheerst
wordt door in het profiel voorkomende zw?ardere lagen. Gronden, welke
ver boven het werkelijke grondwater liggen kunnen door stagnatie van
regenwater periodiek toch meer of minder overlast van water vertonen
( Sbaunasse-MUckenhausen 1950)• Ook hierbij speelt weer de topografie
een rol.
In gronden met een slechte drainagetoestand ten slotte
speelt ook nog de voedselrijkdom van het grondwater door zijn in
vloed op de begroeiing en mogelijk ook op de microflora een rol op
de profielontwikkeling; dit slechts in gronden ontwikkeld op arm
moedermateriaal*
Bij de bespreking van de bodemvorming in het gebied van de
Zeven Wouden dient allereerst te word.en opgemerkt, dat de geschetste
waterhuishouding bij de verklaring van het ontstaan der verschillende
profielen, in de meeste gevallen door de kunstmatige ontwateringen
ten zeerste veranderd kan zijn.
Ten aanzien van de bodemvorming in verband met het grond
waterregime worden twee hoofdgroepen onderscheidens
A. bodemvorming ontwikkeld zonder grondwaterbeïnvloeding (hoge
dekzandruggen)
Be bodemvorming ontwikkeld onder invloed van grondwaterbeinvloeding„
Hieronder vallen in het algemeen de dekzand- en keizandgronden
welke de keileem tussen 60 en 100 cm onder het maaiveld bezitten>
de keileemgronden waar de keileem tot ondieper dan 60 cm onder
het maaiveld reikt en ten slotte de lage zandgronden van de beekdalcomplexen
In nagenoeg al deze gevallen heeft de bodemvorming zich
ontwikkeld in de geest der podzolgronden, een Great Soil Group van
zonale gronden, waar grondwater beïnvloeding op de profielvorming
geen rol heeft gespeeld» Dit valt te verklaren, doordat in de meeste
gronden van dit gebied verzadiging van de bodem met wortels slechts
periodiek optreedt, de laagste woudzandgronden uitgezonderd..
4»2.2 Bodemv£rming_z£nder gr£ndwat£r^e£nvl£eding_jii
4»2.2.1 Het hoge heidepodzolprofiel.
Dit profiel heeft zich als een zuivere podzol ontwikkeld,
dus geheel buiten elke beïnvloeding van grondwater. Eet kenmerkt
zich door een zure humusaccumulatie in de zodelaag (Ao-horizont)«
Ten gevolge van de vertering van deze organische stof en het doorzak
ken van regenwater, worden humuszuren in oplossing gebracht en neer
waarts verplaatst. In een z.g» A2 horizont (de Al horizont is de
overgangslaag tussen Ao en A2) vindt onder invloed van deze zure humusverbindingen e en afbraak van mine ral en plaat s » Van belang daarbij ms
het in oplossing gaan van Al en vooral Fe. IJzeroxydehuidjes om', de
kwartszandkorrels worden opgelost. Door de uitspoeling daarvan als
ijzerhumusverbindingen krijgt het achterblijvende skelet een witte of
loodgrijze kleur. Het zijn deze kleuren van de geheel afgeloogde bo
demdeeltjes, welke de z.g. uitspoelingehorizont (A2) typeren. De kleur

is witter of donkerder naarmate er zich minder of meer humusdeeltjes afkomstig uit de Ao horizont in bevinden. Behalve als in op
lossing zijnde humuszuren spoelt de humus al. ook als zeer fijne
disperse deeltjes uit naar diepere la,gen»
De algemene beschrijving van het pod.zoleringsproces wil,
dat op een zekere diepte;, waar de zuurgraad hoger is, de Al-humus
en in het bijzonder de Fe-humus e .a. verbindingen in een a.g. inspoelings- of B-horizont neerslaan. Dit evenwel is afhankelijk van
een met toenemende diepte hogere pH van het milieu» Deae zuurgraad
van de grond \F/ordt beheerst door de mineralogische samenstelling
van het moedermateriaal» In de arme kwartszandgronden waaruit bij
de aantasting van de A2~horizont al betrekkelijk weinig Fe vrij
komt valt een dergelijke accumulatie in de B-horizont niet of soms
nauwelijks te constateren» De pH van het moedermateriaal is niet
hoog genoeg» De mobiel geworden Fe-humusverbindingen spoelen daar
door geheel uit,. Ook onder de eigenlijke als B2 betitelde verrij
kingshorizont van het podzolprofiel wordt door de doorzakkende humusoplossingen het ijzer in hoofdzaak meegevoerd» Verschillende la
ter te bespreken bodemkenmerken»o.a. het ontbreken van gleyverschijnselen, wijzen hierop» Slechts boven een stagnerende laag, zo
als de keileem, valt dan soms eer ijzerverrijking in de vorm van
roestverschijnselen te constateren»
De podzolprofielen in het gebied der Zeven Y/ouden zijn
dus geen ijzer- of humusijzerpodzolen, doch enkel humuspodzolen.
Onder de uitgesproken A2-horizont vertoont het profiel een duide
lijke inspoelings- of B2~horizont„ Deze B2~horizont vertoont alleen
een inspoeling van verschillende componenten van de in afbraak zijn
de organische stof en naar uit gloeiproeven blijkt geen ijzersscumulatie» Desondanks vertoont hij duidelijke bruine of roodbruine
kleuren (hue 5YR soms
. Hij valt uiteen ins
a» een zwarte 321 horizont, een laag, waarin accumulatie van
slechts ten dele afgebroken humusdeeltjes plaatsvindt (Humuskohl, Veldtman, 1934)- In deze horizont vindt door voortschrij
dende afbraak der organische stof nog uitloging plaats- Duide
lijk vallen hier de afgeloogde "loodzand!,korrels op»
b» een donkerbruine soms roodbruine B23-horizont, waarin inspoe
ling van schrale huausverbindingen heeft plaatsgevonden, doch
waarin geen uitloging meer plaatsvindt. Uit gloeiproeven blijkt,
dat deze laag niet meer ijzer bevat dan het onderliggende moe
dermateriaal »
Vlak onder de zwarte B21-horizont bevindt zich veelal een
zeei dunne horizont, welke soms als een duidelijke uitspoelingshorisont valt te "betitelen« soms echter kan moeilijk worden gezegd,
of er nu al dan niet een afloging der korrels plaatsvindt. De bo
venkant van deze horizont, dus de overgang' naar de B21 horizont,
kan soms messcherp zijn»
Wanneer in het boven aangeduide profiel enige ijzeraccumu
latie valt te constateren is dat in de overgangs (B3) horizont naar
het onveranderde moedermateriaal (O-horizont)» Ten aanzien van de
B21-horizont kan nog worden opgemerkt, dat in deze vaak sterk humeuze laag in vele gevallen een intensieve doorwortelihg, een z.g.
wortelvilt voorkomt» Dit wortelvilt doet vaak denken aan een oor
spronkelijke zode, waar bovenop dan het loodzand als jongere af
zetting zou voorkomen.
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De uit de literatuur beschreven podzolen komen in het al
gemeen slechts tot ontwikkeling in de koudere klimaatzones. In
Nederland zou dus sprake moeten zijn van een zonale grond in een
intrazonale positie,, Zij hebten zich hier ontwikkeld als gevolg
van de la,ge basenbezetting van de kwartszanddekzandgrhnden van het
noordelijk morenelandschap, waarop geen rijkere profielen gevormd
konden worden. Slechts hier en daar meent men in het podzolprofiel
van de dekzandruggen nog sporen van een voorgaand stadium nl- dat
van het brown podzolic profiel te herkennen. Dit zou dus betekenen
dat het podzolprofiel hier reeds een degradatiestadium in het pro
ces der bodemvorming vertegenwoordigt» Dit valt overigens niet te
verwonderen» Er wordt verondersteld, dat de uitbreiding van de
heidebegroeiing in de Middeleeuwen het degradatieproces in de hand
heeft gewerkt.
4•2.3 S°^e®v£rÏÏ^S.S„nl£'t_gï>ondvi/at_erbe_i£vl_o£di|ng «
In alle andere gronden in het gebied van de Zeven Wouden
heeft een grondwaterbeinvloeding het proces der bodemvorming be
heerst« Deze moeten dus als intrazonaal worden aangeduid5 er is
sprake van "hydromorphic soils". Toch vertonen ook deze gronden
kenmerken van het proces der podzolering»
Er wordt onderscheid gemaakt in;
1. gronden met vnl. gedurende de winter een beïnvloeding door op
de keileem stagnerend voedselarm regenwater, welke een slechte
natuurlijke ontwatering bezitten (gronden der stagnatiegebieden, lage heidezandgronden)»
2. gronden met vnl. gedurende de winter een beïnvloeding door
op de keileem stagnerend voedselarm regenwater, welke natuur
lijk kunnen ontwateren en in een vrij goede drainagetoestand
verkeren (bruine en grijze woudzandgronden).
3« gronden, al dan niet met een keileemondergrond met een (eer
tijds) meer permanente en werkelijke grondwaterbeinvloeding
welke natuurlijk kunnen ontwateren, doch (eveneens eertijds)
in een slechte drainagetoestand verkeerden (gebleekte woudzand
gronden)o
Beide laatste groepen van gronden worden uit een hydrolo
gisch standpunt tot de ontwateringsgebieden gerekend.

4.2.3.I De lage en middelhoge heidezandgronden»
De lage heidezandgronden»
De bodemvorming in deze gronden zoals zij zich op de dekzandgronden of sterk door dekzand bijgemengde keizandgronden van
noordelijk Nederland voordoet, vertoont alle kenmerken van het
podzolprofielo Als gevolg van een periodieke beïnvloeding door
grondwater tot in het maaiveld kan hier, in tegenstelling tot het
hoge karakter van het eigenlijke podzolprofiel, van lage podzolgronden worden gesproken» De aanduiding als lage heidepodzolgron
den beoogt nadruk te leggen op het voedselarme karakter van deze
gronden» Steeds komen zij naast de hoge podzolgronden voor en ver
tonen in hun profielkenmerken alle overgangen naar dat hoge profiel.
Bestaat op de hoge heidezandgrond de begroeiing uit struikheide
(Calluna vulgaris), op de lage heidezandgronden is ook dopheide
(Erica Tetralix) vertegenwoordigd, met op de natste plekken veel
buntgrassen (Molinia). In bijkomstige profielkenmerken, zoals in
het z.g. kazige zand en het ontbreken van gleyverschijnselen,zijn
deze lage heideprofielen waarschijnlijk gebonden aan een moeder
materiaal met zeer lage basenbezetting en een beinvloeding door
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voedselarm grondwater.
In deze z.g. lage heide(podzol)gronden ontwikkelt zich
door uitspoeling van ijzer en humus een loodgrijze A2-horizont,
met daaronder een humusinspoelings- of B2-horizont. Deze B2-horizont valt in de lage heideprofielen. uiteen in 3 gedeelten»
a. een zwarte B21-horizont , waarin losse slechts ten dele afgebro
ken humusdeeltjes tussen afgeloogde "loodzand" korrels voorko
men ï
b„ een bruine of zwartbruine B22-horizont, waarin geen uitloging,
doch een accumulatie van vettige humusverbindingen optreedt.
Het zand van deze laag wordt door zijn smerend karakter als
"kazig" zand aangeduid,, Hierbij dient te worden opgemerkt, dat
bij blootstelling aan de lucht sen vlotte oxJdatie van de be
treffende organische stof optreedt. Er blijft dan slechts wat
fijn stoffig zand over5
c. een veelal bruinrode B23-horizont (het z.g, roodzand) welke ook
geen ijzeraccumulatie vertoont, doch naar de gloeiproeven uit
wijzen, zijn typerend voorkomen aan een accumulatie van bepaal
de > schrale humusverbindingen dankt.
Zowel de 322 als de B23 vertonen verticale wortelstreep
jes van de Holinia begroeiing.
Geleidelijk gaat de B23 via een B3-horizont over in het
C-materiaal. Het is niet duidelijk of hier van een C of een Cghorizont, dus een horizont met grondwaterbeinvloeding moet worden
gesproken. Gley-versehijnselen vallen eigenlijk niet te constate
ren, alhoewel hier en daar soms zeer zwak gebleekte vlekken vallen
waar te nemen. In verschillende gevallen is deze ondergrond verkit, hetgeen wordt toegeschreven aan de afwisselende toestand van
volledige verzadiging en volledige indroging, hetgeen een zeer
dichte pakking van de bodemdeeltjes tot gevolg kan hebben gehad.
Plaatselijk worden vooral onderin de B3-horizont wel enkele verkit
te, meer roestkleurige brokken aangetroffen, welke mogelijk het
gevolg van gley zijn. Bij bevochtiging verdwijnt de verkitting.
Zowel van de B21 als de B22-horizont gaat een krachtiger
ontwikkeling samen met een intensievere beinvloeding door op de
keileem stagnerend regenwater. Hier is vooral de factor topogra
fie van belang. De ondiepe keizandgronden op de "bulten" van het
grondmorene landschap vertonen wel een sterkere,, doch nimmer een
langduriger wateroverlast dan b„v„ ondiepe gronden in terreinde
pressies. Zij zijn dan ook duidelijk minder kazig (b.v. type X-h4
contra type X-h8).
Naarmate het profiel onder vochtiger omstandigheden is
ontwikkeldi is de B22~horizont vettiger-kaziger en veelal ook iets
dikker ontwikkeld. De zwarte B21-horizont wordt eveneens dikker en
rijker aan organische stof, terwijl omgekeerd de A2-horizont dun
ner wordtc Ten slotte is er eigenlijk van een A2-horizont geen
sprake meer. Sen soms gliede-achtige Ao-horizont gaat dan via een
onduidelijk Al-traject direct over in de 321-horizont. Morfolo
gisch neigen deze gronden naar de Half" Bog Soils.
Gelijk ook bij de hoge heide zandgronden, bevindt zich
tussen de B21- en de B22-horizont vaak een dunne eigenaardige niet
kasige overgangslaag, waarbij men niet weet of men met afgel oogde
of niet afgel oogde zandkorrels te doen heeft. Een enkele keer is
deze laag zeer belangrijk ontwikkeld en ontbreekt de kazige za.ndhorizont, soms ook de roodzandhorizont« Deze profielen komen ech
ter sporadisch voor. Hun plaats in het systeem der bodemgenese is
nog niet bepaald kunnen worden-
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Afb 7 Schematische voorstelling van het verloop gedurende de winter van
grondwaterstanden in lage heidegronden bij verschillende
topografische ligging en keileemdiepte.
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Ue mate van ontwikkeling van de roodzand- B23-horizont
verdient enige nadere toelichting» Deze horizont, welke in wezen
eveneens een inspoelingshorizont is, alleen van een andere humusfase in het totale proces van afbraak van organische stof, is
verschillend dik ontwikkeld in afhankelijkheid van de topografie
en de diepteligging van de keileem onder het maaiveld. Het heeft
er alle schijn van, dat de dikte-ontwikkeling samenhangt met de
fluctuaties van de valse grondwaterspiegel in het solum gedurende
het winter halfjaar.. Ter nadere verduidelijking zij eerst opge
merkt, dat in deze gronden, afhankelijk van de topografie, de val
se grondwaterspiegel in de natte perioden in de winter min of meer
langdurig tot in of boven het maaiveld reikt.

aft. 7

Naarmate de fluctuaties vanaf het maaiveld tot dieper in
het profiel groter zijn, is de ontwikkeling van de roodzandhorizont
dikker en meer geprononceerd.
Eeikt de valse grondwaterspiegel, zoals in de hogere lage heidetypen slechts nu en dan tot in het maaiveld en vindt het merendeel
der fluctuaties in het ondergedeelte van het solum en/of er geheel
onder plaats (X-h3) dan is de roodzandontwikkeling zwak en dun.
Hetzelfde is het geval bij de nattere typen, waar de fluctuaties
zich in hoofdzaak boven het maaiveld afspelen, in gronden dus, wel
ke gedurende de winter praktisch onder water staan. Dit laatste is
in het algemeen het geval bij een ondiepe ligging van de keileemondergrond (X-h6 en X-h8).

Xb2

Afb.8 Schematische voorstelling van de wintergrondwaterstanden
in middelhoge heidegronden en in hellingen.

De krachtigste roodzandontwikkeling treft men aan in de
matig vochtige lage heidepodzolen (X-h5) met een diepe keileemondergrond (80-120 cm). Deze gronden zijn matig kazig en vertonen
bijna steeds nog een enkele cm's dikke loodzandlaag, boven de ca.
10 cm dikke B22~horizont»

a fb. 8

In het licht van bovenstaande beschouwing zou echter de
ontwikkeling van de roodzandhorizont een gleyverschijnsel kunnen
zijn? evenals het vaak vlekkerig bruine karakter van de B3-hori~
zont.
Naar reeds werd opgemerkt werden in deze gronden geen
gleyverschijnselen onderscheiden, noch in de bovengrond noch in de
ondergrond, ondanks de afwisselende reductie-oxydatie welke optreedt
door de volledige verzadiging met water gedurende de winter en het
geheel droog raken boven een keileemondergrond gedurende de zomer«
In het algemeen wordt een dikkere ontwikkeling van de
roodzandhorizont in de jonge dekzandgronden aangetroffen, terwijl
veelal ook de B—horizont tot grotere diepten doorloopt» Niet
slechts hierin, doch ook in de ontwikkeling van het kazige zand
onderscheidt de bodemvorming van de lage heidepodzolen op het niet
lemige ma,tig fijne jonge dekzand zich van die op de zwak lemige
fijne tot matig fijne dekzanden en keizanden« Deze gronden zijn
rul. in hun verschillende vochttrappen steeds minder kazig dan op
de gronden met een hoger percentage van de fractie < 50 mu„ Dit
wordt toegeschreven aan een betere doorlatendheid en aératie van
het sediment en daarmede aan een betere o:xydatiemogelijkheid van
de humusverbindingen, welke voor het ontstaan van het kazige zand
verantwoordelijk zijn. Door het geringere percentage van de frac
tie < 50 mu zijn de fluctuaties van de wintergrondwaterstanden in
deze jonge dekzandgronden sneller en groter»
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De middelhoge heidezandgronden.
Minder bevredigend is de grondwaterfluctuatieverklaring
voor het ontsta,an van de dikke, krachtig ontwikkelde en veelal
sterk verkitte B-horizont van het zgn. middelhoge heidepodzolprofiel. Immers,in deze gronder reikt het wintergrondwater niet bo
ven, doch maximaal tot in de B2-horizont. Het merendeel der grond
waterfluctuaties in de winter vindt in het onderste gedeelte van
het solum plaats» Een krachtige ontwikkeling van de B-horizont door
de grondwaterbeinvloeding alleen is hier niet aannemelijk. Hier
moet een superpositie en interferentie van beide bodemvormingen
worden aangenomen> nl. van het zuivere podzolproces en van de podzolering met grondwaterbeinvloeding» Het resultaat is een meer uit
gesproken profielvorming dan va.n het hoge heidepodzolprofiel of
van het hoogste lage heidepodzolprofiel. De B23-horizont vertoont
echter wel rodere kleuren (hue 5 YE doch een hoger chroma) dan in
het hoge heidepodzolprofiel» Ook hier weer is slechts sprake van een
humus-B-horizont, ondanks de verkitting ervan. Deze gronden verto
nen steeds een krachtig ontwikkelde A2-horizont, bijna steeds een
goed ontwikkelde zwarte B21, doch geen kazig zand (algemeen aange
duid als B22-horizont) daaronder. Mede hierdoor onderscheiden zij
zich van de lage heidezandgronden.
:el blijkt de grondwaterbeinvloeding op de vorming van de
B-horizont in hellingen. Onder invloed van de sterke fluctuaties
van het grondwater hebben de B2- en ook de B3-horizont zich veel
dikker ontwikkeld (zie afb. 8
)„ De verkitting van de B2-horizont
is nog meer uitgesproken;, ook de B3-horizont is veelal verkit. Waar
het profiel overgaat in de min of meer kazige, lage vorm der heidepodzolen, verdwijnt de verkitting. Wel blijft als gevolg van het
hellingseffect het solum vrij diep ontwikkeld. Onderaan de helling
worden de profielen direct weer dunner.
4.2.3.2. De woudzandgronden.
De bruine woudzandgronden«
Ook in de 'bruine woudzandgronden treedt gedurende het win
ter halfjaar een beinvloeding door voedselarm regenwater tot boven
in het profiel op. Door een ander regime van het grondwater heeft
de bodemvorming ') zich anders ontwikkeld dan in de lage heidezandgronden. De bruine woudzandgronden bezitten enerzijds een betere
natuurlijke drainage, waardoor gedurende de winter de grondwater
spiegel minder snel en minder frequent tot hoog in of boven het
maaiveld oploopt en anderzijds minder diep wegzinkt. In droge peri
oden behouden of beter gezegd behielden zij langer een grondwater
spiegel boven de keileem, hetgeen tot uiting komt in blekingskleuren boven de keileem. Waar de keileem ontbreekt bestaat soms zelfs
constant grondwater, zij het veelal op vrij grote diepte (l,20 1,50) 'beneden het maaiveld. Deze gronden zijn nl» steeds gelegen
in dez.g. ontwateringsgebieden, waardoor zij gevoed worden door
uitzakkend water van elders. Dit komt wel enigszins, doch niet in
sterke mate tot uiting in afb« 5 ? zulks moet worden toegeschreven
aan de kunstmatige ontwateringen, waardoor deze gronden op keileem
tegenwoordig ook vrij spoedig geheel droog lopen.
Ook in de bovengrond vertonen de bruine woudzandgronden
nogal eens gleyverschijnselen (roest), zij het in zwakke mate.
De profielopbouw van de als bruine woudzandgronden aange
duide gronden draagt minder duidelijk de kenmerken van het podzolprofiel. Er heeft zich onder een dunne Ao een zwarte humeuze AlB21-h.orizont ontwikkeld, welke geleidelijk overgaat in een veelal
') in de praktijk veelal aangeduid, als eikenprofiel.
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donker vaalbruine B23-horizont» In tegenstelling tot de lage heidepodzolgronden, waarin praktisch, steeds alle delen van de B-hori
zont in de
kleuren vallen, vertoont de B-horizont van de bruine
woudzandgronden nagenoeg steeds 10YR kleuren. Deze horizont is
nooit verkit en vertoont voorts zeer vaak een vlekkerigheid met
donkerder en sterker humeuze partijen, welke aan een wortelinvloed
wordt toegeschreven « Bij gloeien blijkt in deze horizont geen ijzerverrijking te zijn opgetreden.
De Al-B21-horizont vertoont in het normaal voorkomende,
zwak lemige fijne tot matig fijne zand van het oudere dekzand en het
regionaal jongere dekzand en van het keizand zelden een ontwikke
ling als A2. Wel vallen de afzonderlijke witte afgeloogde kwarts
korrels duidelijk in de grondmassa op« Na gloeien blijft zuiver wit
zand over» Er heeft dus een ijzeruitspoeling plaatsgevonden»
Naar eveneens uit gloeiproeven is gebleken, vertoont de Bhorizont evenmin als in de lage heidepodzolen een ijzerinspoelingDeze B-horizont vertoont alleen een humusuitspoeling. Echter,er heeft
doorgaans geen ontwikkeling van kazig zand plaatsgevonden. Het humusgehalte neemt van boven naar onderen toe geleidelijk af.
Genetisch bestaat er dus niet zo veel verschil tussen de
profielopbouw van de bruine woudzandgronden en die van de laagste
lage heidezandgronden, waarin ook praktisch geen A2-horizont tot
ontwikkeling is gekomen » In vergelijking met deze categorie van la
ge heidezandgronden bezitten de bruine woudzandgronden echter een
betere natuurlijke ontwatering. De accumulatie van humus in het pro
fiel is geringer, zowel in de Ao-horizont, welke nimmer als gliede
is ontwikkeld, als in de B2-horizont, welke geen ontwikkeling van
kazig zand te zien geeft. Dit laatste moet waarschijnlijk, behalve
aan de betere interne drainage, ook aan de vegetatie, worden toege
schreven, welke oorspronkelijk ongetwijfeld op de bruine woudzand
gronden anders is geweest» Gezien de naam en ook gezien het typische
vlekkerige karakter van de B-horizont wordt er verondersteld, dat
de oorspronkelijke vegetatie meer een bos-of woudkarakter heeft ge
dragen »
Voorts valt het op, dat de humus in de bruine woudzand
gronden in het algemeen van een milder karakter is dan in de lage
heidepodzolen. Evenwel op enkele uitzonderingen na, welke vooral in
de gebleekte woudzandgronden voorkomen, bezit no^hdeA- noch de Bhorizont een hogere pïï dan de lage heidepodzolgronden. Sr wordt ge
sproken van milde en wrede humus. In de bovengrond van geploegde
gronden speelt de aard van de humus een rol, zonder dat dit echter
in een kleurverschil tot uiting komt. Het spreekt vanzelf, dat tus
sen beide bodemreeksen alle denkbare overgangen voorkomen, over
gangen wat betreft de kleur, waarbij beide dus in hun verschillende
horizonten 7»5YE kleuren kunnen vertonen,,en overgangen wat betreft
de kazige ontwikkeling van het bovenste deel van de B2-horizont<
Beide reeksen van gronden zijn in hun genese echter ge
bonden aan voedselarme omstandigheden (zowel van het moedermateri
aal als van het grondwater) en betrekkelijk grote verschillen in
vochttoestand van het solum in zomer en winter. Of aan het ont
staan van de bruine woudzandgronden een doorstroming met (voedselarm) grondwater ten grondslag ligt is niet duidelijk.
In de bruine woudzandgronden ten slotte worden twee typen
onderscheiden, n.l. die met een donkere, krachtig ontwikkelde veel
al ook tot vrij grote diepte beneden het maaiveld doorlopende B2-horizont en die, welke een zwakke ontwikkeling van de B2-horizont te
zien geven. De profielen zijn geprononceerder ontwikkeld, naarmate
de drainage-omstandigheden gunstiger zijn»
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In de dekzand- en keizandgebieden met een zwak lemige,fijne
tot matig fijnzandige korrelgroottesamenstelling zijn de plaatsen
met een krachtige profielontwikkeling in het algemeen beperkt tot
de naaste omgeving van de vïaterlopen.
In de goed gesorteerde matig fijnzandige lokale jongere
dekzandgronden, welke in de grotere dalen van het grondmorene land
schap voorkomen, is het verband tussen de afstand tot de waterlopen
en de topografie enerzijds en de profielontwikkeling anderzijds
minder scherp. In deze over vrij grote gebieden voorkomende zeer
vlakke jonge dekzandgronden, waar de ontwatering zeker niet ideaal
is, hebben zich door een goede interne drainage doorgaa.ns krachtig
ontwikkelde bruine woudprofielen gevormd.
De lage grijze woudzandgronden.
Ter plaatse van de bruine woudzandgronden in de zwak 1eini
ge fijnzandige tot matig fijnzandige dek- en keizanden worden pro
fielen aangetroffen, waarin zich een duidelijke, suikerwitte, A2horizont heeft ontwikkeld. Een dergelijke bodemvorming heeft alleen
plaatsgevonden waar dek- of keizand is afgedekt door goed gesor
teerd lokaal jonger dekzand»
Dit verschijnsel komt - veelal in zwak rugvormige afzet
tingen - vnl. voor in of aan de randen van de waterlopen, waarin
het lokale jongere dekzand het grondmorene landschap verder ooste
lijk is binnengedrongeno De interne drainage in deze doorgaans gro
vere jongere dekzandgronden - vooral de fractie < 50 mu is geringer
of ontbreekt zelfs geheel - is zoveel beter dan in de regionale
jongere en oudere dekzandgronden en keizandgronden met de normale
korrelgrootte-samenstelling, dat bij een zelfde grondwaterregime
als in de bruine woudzandgronden een uitspoeling van humus in de
A2-horizont heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de dikte van het
lokale jongere dekzand varieert de dik^e van deze A2-horizont van
slechts enkele cm's tot max. 25 à 30 cm. Direct onder de A2-horizont bestaat het zand doorgaans weer uit het zwak lemige dekzand
van de normale samenstelling of uit keizand. Daarin heeft zich dan
de normale B-horizont van het profiel van de bruine woudzandgron
den ontwikkeld, dus een donkere vaalbruine, zelden verkitte hori
zont met wortelvlekken. Slechts bij een zeer krachtig ontwikkelde
A2~horizont is de neiging tot verkitting van de B-horizont groter
en heeft zich bovendien boven de B-horizont door humusinspoeling
een zwarte vaak sterk humeuze B21-horizont ontwikkeld, waardoor dit
profiel zeer veel op het podzolprofiel gelijkt. Er vindt geen vor
ming van kazig zand plaats,,
Sterker nog is deze gelijkenis, wanneer de afdekkende laag
jonger dekzand dikker is dan de A2-ontwikkeling. Dan heeft zich on
der de A2- en B21-horizont een steeds sterk verkitte, bruin -rood
bruine (5YB kleuren) 32-horizont ontwikkeld, waardoor de gelijkenis
met het profiel van de middelhoge heidegronden praktisch volkomen
is, afgezien dan van een zwakke gleybleking, welke in de ondergrond
valt waar te nemen, terwijl ook in de bovengrond vaak een zwakke
gleyvlekking (roest) optreedt.
Een superpositie van beide morfologisch zo verschillende
B-horizonten valt waar te nemen, waar de grens tussen het lokale
jongere dekzand enerzijds en het regionale jongere of het oudere
dekzand of het keizand anderzijds in de B-horizont valt. In vele
gevallen is deze grens, behalve aan de kleur, waar te nemen aan het
niet verkitte karakter van het vaalbruine zand, ofschoon dit geen
criterium mag zijn. Deze grens is ook vaak gemarkeerd door een lemigezeer fijnzandige band. Deze band is door een stagnatie van door
zakkende humusverbindingen eveneens vaak iets verkit.
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Niet steeds heeft het lokale jongere dekzand een duidelijk
andere samenstelling dan de regionale jongere en oudere dekzanden
of het keizand » Alle overgangen kunnen voorkomen wat betreft het
percentage van de fractie < 50 mu-° In cle legenda werd een algemeen
onderscheid ingevoerd naar een al dan niet duidelijk minder leemhoudend karakter. In dit verband valt het op, dat bij een toenemend
percentage van de fractie < 50
de humus verrijking als B21-horizont soms meer diffuus in de A2-horizont aanwezig is en soms - waar
schijnlijk afhankelijk van een stratigrafische gelaagdheid - laags
gewijs» Hierin schuilt een verschil met het podzolprofiel«
Nog een verschil is, dat de A2-horizont van het podzolprofiel loodgrijs van kleur is en van de grijze woudzandgrond suiker
wit» Bij nat maken van de A2 van het eigenlijke podzolprofiel her
kent men de herkomst van deze kleur, welke het gevolg is van een
zeker humusgehalte. De humusdeeltjes bevinden zich fijn dispers
tussen de afgeloogde korrels» Wordt het zand nat gemaakt en gewre
ven, dan wordt deze humus over de korrels uitgesmeerd» In het sui
kerwitte zand van de lage grijze woudzandgronden bevindt zich be
houdens de B21-ontwikkeling nauwelijks humus meer» Bij analyseren
worden vaak humuscijfers van 0 verkregen»
De hoge grijze woudzandgronden»
Als hoge grijze woudzandgronden werden die gronden onder- •
scheiden, welke in en langs de waterlopen op uitgesproken hoge
zandruggen tot ontwikkeling zijn gekomen. Deze gronden zijn bovenin
het profiel vrijwel identiek met het middelhoge heidnprofiel, doch
onderin vertonen zij alle kenmerken van de bruine woudzandgronden.
Er heeft zich een A2-horizont ontwikkeld, welke niet zo
sterk is uitgeloogd en loodgrijs van kleur is (veelal met een dui
delijk violette inslag) en via een B21-horizont overgaat in een
matig ontwikkelde flets roodbruine sterk verkitte B2-horizont. On
der dit gedeelte van de B2-horizont neemt de verkitting snel af en
worden de kleuren identiek aan die van de bruine woudzandgronden.
De indruk wordt gevestigd, dat een oorspronkelijk reeds vrij hoog
woudprofiel door een latere heidebegroeiing sterk is gedegradeerd
tot een heidepodzolprofiel»
Het is niet geheel bekend, wa-1 de rol van de kor-r
relgroottesamenstelling van het jonge dekzand bij het ontstaan van
deze profielen i.%
Dit soort profielen wordt aangetroffen zo
wel op minder duidelijk zwak lemige jonge dekzanden, als op de ge
decideerd grovere zanden o.a.» van de fluvioglaciale ruggen «
Gebleekte woudzandgronden»
De profielvorming in de gebleekte woudzandgronden heeft
plaats gegrepen onder een permanente beinvloeding door grondwater.
Dit valt niet meer af te leiden uit de gegevens van afb. 5 in par.
1, omdat de zomergrondwaterstanden door de huidige kunstmatige ont
wateringen veel la.ger zijn dan oorspronkelijk het geval was. Wel
blijkt een belangrijk sterkeie grondwaterinvloed uit de hoge wintergrondwaterstanden. Deze gronden verkeren dus van nature in een zeer
slechte
ontwateringstoestand» Zij vertonen echter ver
geleken met de lage
heidezandgronden- in nog sterkere mate dan de
bruine woudzandgronden - een meer constant verloop van de grondwa
terspiegel» Een en ander wordt beheerst door een gerede aanvoer van
grondwater in deze bij uitstek tot de ontwateringsgebieden te reke
nen gronden»
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De bodemvorming vertoont alle kenmerken van de gleygronden. Onder een min of meer sterk humeuze tot venige bovengrond met
duidelijke gley-(roest-)vlekken, is het zand gebleekt. Deze bleking
is ontstaan doordat na de ontwateringen uit deze oorspronkelijk ge
heel gereduceerde bodems het in opgeloste tweewaardige vorm aanwe
zige ijzer met het dalen van de grondwaterspiegel is weggevoerd..
Waar zich permanent nog grondwater bevindt, is de kleur van het
zand niet gebleekt, doch blauwgrijs door de daar nog aanwezige ferro-verbindingen. Deze horizont is als G-horizonJ< aangeduid» De door
de algemene daling van de zomergrondwaterspiegel ontstane fluctuatie
horizont - aangeduid als A3g - vertoont slechts in zwakke mate gleyverschijnselen. In het algemeen uiten deze zich in een zwakke fIetsgele kleuring van het gebleekte zand» Deze kleuring vertoont weinig
vlekkerigheid»
Slechts op enkele plaatsen vertoont deze gleyhorizont dui
delijke roestvlekken»
Het ontbreken van duidelijke roestvlekken wordt verklaard
door een ijzerarmoede van het grondwater. Immers vooral daar, waar
een keileemondergrond aanwezig is boven de zomergrondwaterspiegel dus in de gebleekte woudzandgronden, welke tegenwoordig in de zomer
tot op de keileem droog lopen - bestaat het grondwater in de winter
eveneens voor een groot deel uit voedselarm regenwater. De pH van
deze gronden wijkt dan ook vaak weinig af van die van de lage heide
en bruine woudzandgronden (5y0 - 5>5)«
Naar valt af te leiden uit het plaatselijk voorkomen van
duidelijker gleyverschijnselen en pH-waarden van de bovengrond,welke
tot
6 en hoger kunnen stijgen, wordt aangenomen, dat plaatselijk
ook het diepere voedselrijkere en ook ijzerrijkere grondwater een
rol speelt.
Ook in de gebleekte woudzandgronden valt doorgaans een
podzolering waar te nemen. Onder de sterk humeuze tot venige boven
grond heeft zich een A2-horizont ontwikkeld, welke naar onderen
overgaat in de fletsgelo gebleekte ondergrond .Gelijk bij de grijze
woudzandgronden komt een dergelijke A2-ontwikkeling in hoofdzaak tot
stand in jong dekzand, waar dus de fractie < 50 mu nagenoeg ont
breekt. Soms valt de grens A2~A3g samen met de overgang jong - ouder
dekzand, doch indien het jonge dekzand in dikten groter da,n ca. 20 cm
is afgezet is dit niet het geval.
Indien jong dekzand ontbreekt is de A2-ontwikkeling minder
geprononceerd, draagt meer het karakter van een Al-horizont of ont
breekt geheel. De sterk humeuze venige bovengrond gaat dan direct
over in de fletsgelige A3-g»
Er is in deze gebleekte woudzandgronden geen onderscheid
gemaakt naar het al dan niet voorkomen van een A2-horizont. Onder
scheiden naar de diepte van de G-horizont werden humeuze diepe en
sterk humeuze ondiepe gronden gekarteerd en ten slotte de venige
beekleemhoudende gronden. Deze topografisch het laagst gelegen gron
den bevatten op de overgang van de sterk humeuze tot venige boven
grond en de A2-horizont een zwarte sterk humeuze of venige of dui
delijk ontwikkelde grijze laag beekleem»
4»3 Bodemclassificatie.
De classificatie van de hiervoor besproken gronden ver
dient nog enige toelichting.
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Zonder twijfel moet een profielontwikkeling als in de hoge
heide zandgronden worden aangeduid als een podzolprofiel, zij het dan
in intrazonale positie. Van de lage heidezandgronden is in de inter
nationale bodemclassificatie geen equivalent "bekend. Het zijn intra
zonale hydromorfische gronden, echter met een duidelijke podzolmorfologie, doch geen gleyverschijnselen in de vorm van "bleking. Het
laatste is toe te schrijven aan het voedselarme moedermateriaal en
de »-Staunasse". In verband met het ontbreken van gleyverschijnselen
is de Duitse term Gleipodsol voor deze gronden niet van toepassing.
Een indeling van lage heidezandgronden bij de "low humic gley" en de
"humic gley" soils is uit een morfologisch oogpunt niet verantwoord»
Het meeste zou het nog voor de hand liggen deze gronden bij de
"groundwater podzol soils" in te delen. Echter»deze groundwater pod
zol soils hebben gleyverschijnselen en vertonen bovendien alle over
gangen naar de humic en low humic gley soils.
Derhalve prefereren wij ook de lage heidezandgronden als
podzolgronden te beschrijven en op groepsniveau te spreken van hoge
en lage podzolen. Tan belang is nog op te merken, dat beide profiel
typen humuspodzolen zijn.
De hoge grijze woudzandgronden en de bruine woudzandgronden
vallen wat de bodemclassificatie betreft, resp. in dezelfde groepen.
Slechts op het serie-niveau zouden zij van de beide voorgaande gron
den gescheiden dienen te worden. In vergelijking met de lage heide
zandgronden zou bij de bruine woudzandgronden eerder aan de een of
andere vorm van gleygrond kunnen worden gedacht » In de meeste geval
len zijn gleyverschijnselen in de vorm van een zwakke bleking op een
zekere diepte onder de B2-horizont te constateren, terwijl ook wel- zij
het in geringe mate-gleyverschijnselen in de bovengrond optreden.
De lage grijze woudzandgronden komen morfologisch geheel
overeen met de"groundwater-podzol soils". Het bliykt evenwel, dat
het vaak slechts de invloed van een bepaalde korrelgrootte van het
moedermateriaal is, welke bepaalt of zich een bruine woudzandgrond
of een lage grijze woudzandgrond heeft ontwikkeld. De lage grijze
woudzandgrond draagt alle typerende profielkenmerken van het hoge
humuspodzolprofiel. Ook daarom prefereren wij de lage grijze woud
zandgronden bij de groep der lage podzolen te rekenenj zoals ook
reeds in de term groundwater podzol
tot uitdrukking komt. Er
kan twijfel over bestaan, of de term grondwaterpodzol wel gelukkig
gekozen is en van toepassing kan zijn voor de bruine woudzandgron
den.
De gebleekte woudzandgronden ten slotte zijn echte gleygronden. Voor zover de huidige kennis strekt, zijn het evenwel gleygronden, ontwikkeld onder invloed van ijzerarm en betrekkelijk in 'voodselarm grondwater. D- pH van doze gronden mag soms wel iets hoger zijn dan
van de lage heidepodzolen, in hun profielkenmerken en wel vooral in
de zwarte, sterk humeuze tot venige bovengrond vertonen zij toch
weinig overeenkomst met de bruine, soms sterk roestige en daarbij
vaak zelfs ijzerconcreties bevattende lage zandgronden, welke onder
invloed.van ijz^rrijk grondwater tot ontwikkeling zijn gekomen.
Resumerend zouden wij willen opmerken, dat op het stuk van
bodemclassificatie in de Zeven Wouden duidelijk drie bodemgroepen
vallen te onderscheiden, de (hoge) podzolgronden, de (lage) podzol
gronden met periodieke beïnvloeding door bodemwater en de gleygronden. De middelste groep kan op het familieniveau worden gesplitst
in de lage heidegronden, de bruine woudzandgronden en de lage grij
ze woudzandgronden. Kleine verschillen in interne en externe natuur-
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lijke drainagej de eerste beïnvloed door textuurverschillen van het
moedermateriaalj bepalen hier de verschillen in morfologie van overi
gens pedologisch en vaak ook landbouwkundig zeer nauw verwante gron
den»
Het opsplitsen van de gleygronden van dit gebied, naar voor
beeld van de Amerikaanse indeling, in twee groepen:
de low humic gley en de humic gley soils in verband met het al dan niet
voorkomen van een A2 horizont heeft weinig zin.
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