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- 4 VOORWOORD
De bodemkartering en vegetatlekartering in de afdelingen 20a, b,
c en 23a en b van het CRM-natuurreservaat "De Geelders" bij Boxtel
is uitgevoerd op verzoek van de Natuurbeschermingsconsulent voor
Noordbrabant, de Heer Ir.W.Thijsen. De opdracht werd verstrekt in
het schrijven NB.41563 van 16 mei 1966.
Het doel van de kartering was een inzicht te krijgen in de thans
aanwezige toestand voor wat betreft de bodem, de hydrologie en de
vegetatie; dit in verband met het uitvoeren van proeven op vegetatiekundig gebied.
De resultaten vein het onderzoek zijn vastgelegd in dit rapport
met drie kaarten en vier tabellen.
De kartering en rapportering zijn uitgevoerd door J.F.Bannihk,
onder leiding van Ir.J.C.Pape, hoofd van Rayon Oost.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR,
Ir.R.P.H.P.van der Schans

- 5 VERKLARING VAN GEBRUIKTE TERMEN
a. Algemeen
Bodemprofiel

Bovengrond
Bovenlaag
Hydromorfe kenmerken

Kryoturbate verschijn
selen
Mediaan (M50)

Mu
Sesquioxyden
Textuur

het totaal van horizonten (lagen)
in de bodem, die door afzetting
en/of bodemvormende processen zijn
ontstaan.
bovenste 5 à 30 cm van het profiel
(o.a. de bouwvoor).
bovenste horizont van het profiel
met meestal een relatief hoog ge
halte aan organische stof.
kenmerken, die erop duiden dat de
desbetreffende gronden tot hoog in
het profiel permanent of periodiek
met water verzadigd zijn of dit
voorheen waren.
vervormingen van bepaalde bodemla
gen als gevolg van bevriezing en
opdooi.
korrelgrootte waarboven en waarbeneden de helft (in gewichtshoeveelheid) van de zandfractie
(5O-20OO mu) ligt.
micron = 0,001 mm.
voornamelijk de oxyden van de drie
waardige metalen ijzer en aluminium,
granulometrische (mechanische) samen
stelling van de grond.

b. Horizontbenaming
Hoofdhorizonten
Al-horizont

A2~horizont

B-horizont

B2-horizont
B3-horizont

bovenste meer of minder donker ge
kleurde horizont van het bodempro
fiel, waarin het uitgangsmateriaal
na de afzetting is verrijkt met
organische stof, of waarin de or
ganische stof na de afzetting door
biologische processen is omgezet,
een minerale horizont, die lichter
van kleur en lager in humusgehalte
is dan de boven- en onderliggende
horizont.
Deze hoofdhorizont is door verti
cale uitspoeling verarmd,
minerale of moerige horizont,
waarin inspoeling van bovenaf
heeft plaatsgevonden (humus of
lutum, al of niet te zamen met
sesquioxyden).
B-horizont met maximale inspoeling
onderste deel van de B-horizont met
geringe inspoeling.

- 6 C-horizont
Cl-horizont
C2-horizont
D-horizont

G-horizont

: minerale of moerige horizont, die
weinig of niet is veranderd door de
bodemvorming.
: een weinig veranderde C-horizont,
zoals kalkarme zavel of licht ver
teerd veen.
: een onveranderde C-horizont, zoals
kalkrijke klei en geheel onverteerd
veen.
s een minerale of moerige horizont,
die weinig of niet is veranderd
door de bodemvorming en afwijkt
van het erboven liggende moedermateriaal, bijv. een veenlaag in
een kleiprofiel.
: een minerale of moerige horizont,
die geheel of vrijwel geheel gere
duceerd is en na oxydatie aanzien
lijk van kleur verandert.
Tevens moet deze horizont aan de
eisen van de C-horizont voldoen.

Lettertoevoeging;
lettertoevoeging die bij elke ho
rizont gebruikt kan worden en die
roestvlekken aangeeft.
c. Korte definities van enkele indelingscriteria
Mineraal materiaal
Met roest

Roest- of reductievlekken
Zonder roest

grond met een organische-stofgehalte van ten hoogste 15$ ')
roest beginnend binnen 35 cm, hoog
stens onderbroken over JO cm en
doorlopend tot 120 cm of tot Ghorizont.
door aanwezigheid van bepaalde
ijzerverbindingen bruinrood of
neutraalgrijs gekleurde vlekken
in de grond.
a. geen roest of
b. roest dieper dan 35 cm begin
nend, of
c. roest < 35 cm en onderbroken
over meer dan 30 cm.

d. Bestanddelen van de grond
Humusgehalte
Kalkloos
Kalkarm

percentage organische stof:
a. humusarm = < 2,5$
b. humeus
= 2,5 - 8$
zonder vrije kalk (CaCC>3)
0,1 - 0,5$ CaCO^i geen opbruising
bij overgieten met 12,5$ zoutzuur.

') bij kleigronden 15 à 30$, afhankelijk van het lutumgehalte.

- 7 meer dan
CaCO^j sterke opbrui
sing bij overgieten met 12,5$
zoutzuur.
minerale delen < 2 mu
minerale delen < 50 mu
minerale delen > 50 mu en < 2000 mu.

Kalkrijk
Lutumfraatie
Leemfraetie
Zand.fractie
Klei

: mineraal materiaal, dat minstens
8$ lutumfractie bevat.
: mineraal materiaal, dat minstens
50fo leemfraetie bevat.
: mineraal materiaal, dat minder dan
G\% lutumfractie en minder dan 50$
leemfraetie bevat.

Leem
Zand

Indeling naar de mediaan van de zandfractie (M50)
M50 tussen
50
105
150
210
,
Ij-20

en
en
en
en
en

105
150
210
1[.20
0ln
2000

naam
mu
mu
mu
mu
mu

samenvattende namen

uiterst fijn zand )
zeer fijn zand
) fijn zand
matig fijn zand
)
matig grof zand
)
„
,
~
j
\ grof zand
zeer grof zand
J

d. Begrippen, betrekicing hebbend op de hydrologie
Afwatering

: het ontlasten van een gebied van
water door open waterlopen. Zie
ook "ontwatering".
Blekingsverschijnselen, : in ontijzerde profielen voorkomen
de vlekken, die als analoog aan de
blekingsvlekken
reductievlekken in ijzer bevatten
de profielen gezien worden.
: het water in de grond boven de
Bodemvocht
grondwaterspiegel.
Fluctuatie (ev.grond; het schommelen of op en neer gaan
waterfluctuatie)
van de grondwaterstand. Soms wordt
fluctuatie in kwantitatieve zin
gebruikt: het verschil tussen GLG
en GHG.
Gemiddeld hoogste grond : waarde voor de grondwaterstand af
waterstand (GHG)
gelezen bij de top van de gemid
delde grondwaterstandscurve.
Gemiddelde laagste grond : waarde voor de grondwaterstand af
waterstand (GLG)
gelezen bij het dal van de gemid
delde grondwaterstandsvurve.
Grondwater
: het water in de grond dat alle
poriën tussen de gronddeeltjes
vult en waarvan de druk even groot
of groter is dan de atmosferische.
Grondwaterspiegel
: het denkbeeldige vlak waar de druk
(= phreatiseh niveau)
in het grondwater gelijk is aan de
atmosferische en dat de bovenbegrenzing van het grondwater vormt.
: hoogte uitgedrukt in m of cm t.o.v.
Grondwaterstand
het maaiveld (of een vergelijkings(ev.waterstand)
vlak, bijv.NAP), waarop zich de
grondwaterspiegel bevindt.

Grondwatertrappenindeling

Grondwaterverschijnselen

Ontwatering

Totaal gereduceerde zone

Klasse-indeling van gemiddelde
grondwaterstandsverlopen die ge
bruikt wordt om op bodemkaarten de
van plaats tot plaats optredende
verschillen in het gemiddelde grondwaterstandsverloop aan te geven.
Het gemiddelde grondwaterstandsverloop wordt gekenschetst door GHG en
GLG. Elke klasse van de indeling
(grondwatertrap, Gt) omvat een tra^ject van grondwaterstandsverlopen.,
gedefinieerd door de grenzen waar
binnen GLG of GLG in combinatie met
GHG voor de desbetreffende grondwatertrap variëren,
alle met het oog waarneembare ver
schijnselen in het profiel, waarvan
het ontstaan samenhangt met of een
gevolg is van het voorkomen van
grondwater (blekingsverschijnselen,
gleyverschijnselen, reductieverschijnselen, roestverschijnselen,
totaal gereduceerde zone).
de afvoer van water uit de grond,
eventueel door greppels, drains of
sloten. De ontwatering gaat in af
watering over, waar het water het
perceel verlaat.
het deel van het profiel dat steeds
of vrijwel steeds verzadigd is met
water en ten gevolge daarvan nooit
of vrijwel nooit lucht bevat (Ghorizont).

Verklaring_van_de_namen_waarmee de onderscheiden
heden zijn aangeduid

bodemeen

Deze namen zijn ontleend aan het systeem voor bodemclassifi
catie. Hierin heeft men bij de naamgeving vaak gebruik gemaakt
van toponiemen, die voorkomen in gebieden waar ook de benoemde
gronden het meest worden aangetroffen. Ook heeft men wel nieuwe
namen bedacht, zo mogelijk toch iets zeggend over de aard of de
ligging van de desbetreffende gronden.
Beek
(in beekeerdgronden)
deze naam is gekozen, omdat de bewus
te gronden veel langs beken voorkomen,
Eerd
(in eerdgronden)
een oude spelling en gewestelijke uit
spraak van het woord "aarde" is geko
zen om donkere en goed veraarde boven
gronden te benoemen.
Goor
(in gooreerdgronden)
goor; laag gelegen land, moeras. Slaat
meer op staand dan op stromend water en
is als zodanig typerend voor deze gronden,
Veld
(in veldpodzolgronden)
veldnamen worden ten noorden van de gro
te rivieren aangetroffen op (meestal
lage) heidevelden buiten de oude ontgin
ningen. (In het zuiden komt deze naam
voor op oude bouwlanden en is daar dus
onjuist voor deze gronden.)
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Situatiekaart met Ligging van de doorsnede

1. INLEIDING
1.1 Algemeen
Het onderzochte gebied is ca. 5 ha groot en ligt in het CRM-natuurreservaat "De Geelders" ten oosten van Boxtel (zie afb. 1).
Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 29 juni tot 16 juli 1966Voor de aanvang van de kartering heeft er een bespreking plaatsgevonden
met de natuurbeschermingsconsulent, de heer Ir. W. Thijsse, en met de
heer G. van der Laar. Ook tijdens het veldwerk was er geregeld contact
met laatstgenoemde en met de bewaker, de heer A.W.C. Sanders. De Stich
ting voor Bodemkartering is erkentelijk voor hun medewerking.
1 .2 Opname en vervaardigde kaarten
Als basiskaart voor de veldopname, zowel als voor het vervaardigen
van de definitieve kaarten werd gebruik gemaakt van kaarten (schaal 1 s
1000), die door de opdrachtgever beschikbaar waren gesteld.
Enkele weken voor de kartering begon was van hetzelfde gebied een
waterpassing uitgevoerd. De hoogtecijferkaart van deze waterpassing,
die tevens de meetpunten weergeeft, werd ons ter hand gesteld. De borin
gen (tot 120 cm diepte) konden derhalve op ongeveer dezelfde plaatsen
worden uitgevoerd. Bij het inpassen van de punten hadden we steun aan de
gekapte kale stroken die smal zijn en ongeveer 12 m van elkaar af lig
gen. In deze stroken hebben we ongeveer om de 20 meter geboord, hier en
daar met een extra tussenboring. Het totaal aantal boringen bedraagt
ruim 150. Aangezien ongeveer 1 ha niet bodernkundig is onderzocht, komt
dit aantal overeen met ca. i+0 boringen per ha.
De percelen zijn door ons genummerd I t/m V, aangegeven op de vegetatiekaart (bijlage 3) in de rechterbovenhoek van elk perceel.
Buiten de stroken was het terrein in perceel II onoverzichtelijk.
Ten aanzien van de vegetatiekartering moet bovendien rekening gehou
den worden met het feit dat het een eenmalige opname betreft in een tijd
dat de vroege voorjaarsplanten reeds verdwenen waren.
De bij de veldopname verzamelde bodemkundige gegevens werden in
code op de zgn. veldkaarten geplaatst. Aan de hand. hiervan werden een
bodemkaart en een grondwatertrappenkaart getekend en ingekleurd, beide
op schaal 1 : 1000.
Ook werd op deze schaal een vegetatiekaart getekend en ingekleurd
naar de gegevens van de veldopname. De plantensoorten in de vegetatie
eenheden werden tijdens de kartering genoteerd. Naderhand zijn over
zichtstabellen gemaakt van de vegetatie-eenheden en de aangetroffen
plantensoorten (bijlagen!^ t/m 7).
De definitieve kaarten, bijlagen 1 t/m 3 bij dit rapport, werden
door de Tekenkamer verzorgd.
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- 10 2. BESCHRIJVING YAN HEI GEBIED
2.1

Geologische opbouw

Het terrein ligt in het brede stroomgebied van de Dommel en be
staat vanaf maaiveld uit een laag dekzand, In de ondergrond is, op
enkele uitzonderingen na, steeds uiterst fijnzandige lössleem aange
boord. In het westen en zuidwesten is deze lössleem in het algemeen
weinig onderbroken door zandlaagjes en is binnen 120 cm diepte kalkrijk. In het midden en oosten van het gebied komen er op veel plaat
sen zandlaagjes in voor en is de leem binnen 120 cm kalkloos, zie
afb. 2. Een "doorsnede" is gegeven in afb.J« (Het verloop van de
hoogteligging is gebaseerd op de hoogtecijferkaart van de Heer J.
ter Hoeve.)
Uit boringen alleen wordt niet duidelijk of de zandlaagjes een
gevolg zijn van kryoturbate verschijnselen of bij de afzetting horen.
Wij nemen voorlopig het eerste aan en moeten dan concluderen dat de
leem is afgezet voor de laatste fase van de Würmijstijd. Op grotere
diepte dan 120 cm komt in de leemlaag, in elk geval plaatselijk, een
venige horizont voor. Pollenanalytisch onderzoek van de venige laag
zou over de ouderdom nadere inlichtingen kunnen verschaffen.
Het dekzand Is op de laagste plekken bovenin sterk lemig en op
de hoogten leemarm. Dat dit verschil verband houdt met aanvoer en
verspoeling van het fijnere materiaal, nadat het dekzand was afgezet,
ligt voor de hand. In het gedeelte van perceel I dat op de vegetatiekaart als CaRc is aangegeven, komt een lage slenk voor waarvan de
profielopbouw duidelijk wijst op verspoeling.
2.2 Landschappelijke opbouw
Het gekarteerde gebied is reeds lang in het cultuurpatroon op
genomen. Na eeuwenlange extensieve land- en bosbouw werd gedurend.e
de vorige eeuw getracht de grond meer rationeel een bestemming te
geven. Men legde Grove-dennenbossen aan op de percelen III, IV en V
(voor ligging zie vegetatiekaart, bijlage 3)• Daartoe werden sloten
gegraven (op perceel III nogal diep), wegen aangelegd en werden de
percelen tot 50 cm diep gespit. Op de percelen I en II bleef hakhout
gehandhaafd, zonder dat de bodem ingrijpend werd veranderd. Wel werd
perceel II begreppeld en groef men een paar waterkolken in perceel
I. Bij PI op de vegetatiekaart werd een duikertje aangebracht zodat
het hier aangelegde slootje voor de afvoer van water kon dienen.
Thans treffen we de volgende situatie aan:
op perceel I, ca. 15-jarig hakhout ;
op perceel II, ca. 5-jarig hakhout met begreppeling;
op perceel III, ca. 2-jarig houtopslag met stobben van
Groveden; diepe sloten zijn aanwezig;
op perceel IV een begreppeld Grove-dennenbos van ongeveer
20 jaarj
op perceel V een begreppelde Ericaheide met in de greppels
de resten van een verwijderde Grove-dennenopstand uit 1959«
2.3 De waterhuishouding
Het grondwaterniveau komt 's winters vrijwel overal ondieper
dan 1;.0 cm beneden maaiveld. De plekken met vegetatie-eenheid "De
Ra" (zie bijlage 3) zijn het droogst. Op de gronden met Gt II
(zie bijlage 2) en op sommige plekken in het Grove-dennenbos staat
het water 's winters duidelijk boven het maaiveld. Ook tijdens de
kartering was dit hier en daar het geval. Het bleek echter dat het
water behalve bij Gt II vrij snel wegzakte.

- 11 In de beekeerdgronden (voor ligging, zie bodemkaart, bijl.l)
treft rnen roestophoping aan in een zone van 1+0 tot 20 cm boven de
leem. De ijzervlokken in slootjes wijzen op enige kwel in dit ge
deelte van het gebied. Beide verschijnselen ontbreken in de humuspodzolgronden.
Ook door het feit dat de leem in de ondergrond van de beekeerdgronden reeds vrij ondiep kalkrijk is, wordt onze aandacht gevestigd
op mogelijke verschillen in de grondwaterhuishouding. Wij menen te
kunnen aannemen dat de leem overal storend werkt in de waterhuishou
ding J doch in de hurauspodzolgronden en ook de gooreerdgronden worden
een neerwaartse en zijdelingse afstroming er niet geheel door belem
merd. Daarentegen is in de beekeerdgronden hier en daar zelfs van
ondergrondse toestroming sprake.
De oppervlakkige ontwatering is op de percelen I, II en III
beter dan op de percelen IV en V. De slechte groei van de Groveden
kunnen we gerust zetten op rekening van de gebrekkige ontwatering.
Vooral het tijdelijk optreden van hoge waterstanden in het groei
seizoen moet zeer nadeling worden geacht.

- 12 3. DE BODEMKAART, SCHAAL 1 : 1 OOP (bijlage 1)
3•1

De indeling van de gronden

Door de wisselvrerking van de bodemvormende factoren - waarvan,
de belangrijkste zijn: klimaat, moedermateriaal, biologische activi
teit, reliëf en grondwater, de mens en de tijd - zijn een groot aan
tal van elkaar verschillende bodems ontstaan. De differentiërende
kenmerken die bij de Stichting voor Bodemkartering gebruikt worden ),
dienden uiteraard ook als basis voor de indeling van de gronden in
dit gebied.
Zoals de legenda op de bodemkaart (bijlage 1) aangeeft, zijn
het allemaal kalkloze zandgronden, d.w.z. dat binnen 80 cm diepte
minstens J+0 cm kalkloos zand aanwezig is. In de onderverdeling komt
in de eerste plaats de profielontwikkeling tot uiting. Er zijn humuspodzolgronden en eerdgronden onderscheiden; deze laatste nog weer
onderverdeeld in; gooreerdgronden en beekeerdgronden. Kort samengevat
kunnen ze als volgt worden omschreven:
De humuspodzolgronden hebben een profiel met A-, B- en C-horizonten, ontstaan door uitloging en inspoeling van vnl. amorfe humus
met of zonder sesquioxyden. In dit gebied komen alleen humuspodzol
gronden voor met hydromorfe kenmerken (veldpodzolgronden, code Hn).
Bij de beekeerdgronden (code pZg) is geen B-horizont aanwezig
maar rust de over het algemeen zeer donkergrijze Al direct op de
gebleekte C-horizont. Beide horizonten hebben roestkenmerken.
De gooreerdgronden vormen een tussengroep. Onder de veelal
niet-roestige A1 is soms een vage B-horizont aanwezig of is het
bovenste deel van de C-horizont sterk gebleekt en roestloos (code
pZn).
In de tweede plaats z^n onderscheiden de grofheid van het zand
en het leemgehalte van de bovengrond. De zandgrofheid is geschat
in een mediaancijfer, dat hier steeds ligt tussen 150 en 210, d.w.z.
dat het matig fijn zand is. Dit komt in de code tot uitdrukking in
het eerste cijfer na de lettercodering (steeds 5)• Het leemgehalte
van de bovengrond komt in de codes tot uitdrukking in het tweede
cijfer na de lettercodering, als volgt:
code 1 =
0
-10^ leemfractie, leemarm
code 3 = 10
- 17,5^ leemfractie, zwak lemig
code 5 = 17,5 - 32,5/« leemfractie, sterk lemig
code I). = zwak en sterk lemig samen.
Tussen de onderscheiden eenheden bestaan nog meer verschillen
dan hierboven zijn genoemd. Zo is er verschil in de hoedanigheid
van de organische stof in de bovengrond. Hoewel de bovengrond op
alle bodemeenheden humeus is (organische-stofgehalte ca. 5 "tot 8%),
is de humus bij de humuspodzolgronden meer amorf (smerend) dan bij
de beekeerdgronden. Bij de laatste geeft hij ook eerder aanleiding
tot het ontstaan van een rulle bovenlaag. Vooral in het noordelijke
deel van de sterk lernige beekeerdgronden is de bovenlaag rul. Hier
is zelfs de aanwezigheid van een zeer geringe hoeveelheid vrije
kalk in de bovengrond niet uitgesloten. Ook andere chemische bepa
lingen zullen in zeer grote lijnen navenant verschillen.
3-2 Beschrijving van de kaarteenheden

') Bakker, H.de en' J.Schelling: "Systeem van bodemclassifi
catie voor Nederland,- Pudok, Wageningen 1966.

J.2.1

Veldpodzolgronden (code Hn51 en Hn33)

Het gebied wordt voor bijna de helft ingenomen door veldpodzol
gronden. Met uitzondering van een smalle strook in de zuidhoek lig
gen ze uitsluitend in het noordelijke deel. Deze verspreiding valt
min of meer samen met het voorkomen van de hogere terreingedeelten.
De gronden zijn tot ca. 50 cm vergraven. Hier en daar kan mate
riaal uit diepere lagen omhoog gebracht zijn, zoals in het noord
oosten waar soms wat leem is opgespit.
Het bovenste deel van de B-horizont (B2) is soms hard verkit,
terwijl plaatselijk tevens een dikke A2-horizont voorkomt (schema
tisch volgens afb.5)» Deze verschijnselen kan men vooral verwachten
op overgangen van hogere naar lagere terreingedeelten. Slechts op
enkele plaatsen komt een geringe roestophoping in de C-horizont
voor. Behalve met de ligging van het oppervlak heeft dit verschijn
sel wellicht te maken met de ligging van de leemlaag in de onder
grond..
In principe komen er in dit gebied drie storende vaste lagen
voor, nl. de B2-horizont plaatselijk, de roestlaag plaatselijk en
de leemlaag.
Het leemgehalte van de bovengrond ligt in het algemeen juist
beneden 10$, doch op de strook in de zuidhoek zal het daar iets
boven liggen.
Afgezien van genoemde bijzonderheden ziet een globale profielbeschrijving er als volgt uit:
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0 - 30 cm vlekkerig, zeer donker grijsbruin tot bruinachtig
zwart, humeus en leemarm, matig fijn zand, met veel
afgeloogde zandkorrels
cm lichtgrijs tot donkergrijs, humusarm en leemarm,
30
matig fijn zand (sterk afgeloogd)
1^0
cm donkerbruin tot zeer donker grijsbruin, humusarm en
leemarm,matig fijn zand
60
cm bruin tot donker grijsbruin, humusarm en leemarm,
matig fijn zand, overgaande in
cm iets vlekkerig licht geelbruin, matig fijn zand,
90
vrijwel zonder humus
100
cm lichtgrijze, humusarme uiterst fijnzandige leem met
geelbruine roestvlekken.
3.2.2 Gooreerdgronden (code pZn51 en pZn53)

De oppervlakte gooreerdgronden is zeer klein,ca. 1 /I4. ha. Hier
en daar zullen er plekjes in voorkomen die gerekend kunnen worden
tot de veldpodzolgronden en ook plekjes die voldoen aan de criteria
voor de beekeerdgronden. Uit een en ander volgt dat ze vooral lig
gen in grensgebieden van de twee andere eenheden.
In perceel III en perceel IV zijn de gronden vergraven. De
profielopbouw varieertj de ene plek vertoont meer overeenkomst met
de eerstvolgende profielbeschrijving, een andere plek meer met de
tweede. Het leemgehalte ligt rond 10 procent. Binnen kaarteenheid
pZn51 overwegend beneden 10 procent, bij pZn53 bedraagt het veelal
10$ of iets meer.
Profielbeschrijving 1 :
0 - 30 cm bruinachtig zeer donkergrijs met vlekjes donker grijs
bruin, humeus en zwak lemig, matig fijn zand, met afgeloogde zandkorrels. Naar beneden meer afgeloogde zand
korrels, minder humeus en grijzer van kleur. De laag
gaat snel over in
30 - 60 cm licht geelbruin, humusarm en leemarm, matig fijn zand;
geleidelijk overgaand in

- 11+. 60 - 90 cm licht grijsgeel, leemarm, matig fijn zand zonder humus.
Er komen okergele roestvlekken en min of meer geredu
ceerde lichtgrijze vlekken in voor.
90 - 120 cm grijze, humusarme uiterst fijnzandige leem. Aanvanke
lijk kalkloos en met licht geelbruine oxydatievlekjes,
naar beneden soms groenachtig grijs gereduceerd en
kalkrijk.

Profielbeschrijving 2:
0 - JO cm bruinachtig zeer donkergrijs met vlekjes donker grijs
bruin, humeus en zwak lemig, matig fijn zand met wat
afgeloogde zandkorrels. Naar beneden meer afgeloogde
zandkorrels, minder humeus en grijzer van kleur. De
laag gaat snel over in
30 - 80 cm licht grijsgeel, leemarm, matig fijn zand zonder humus.
Naar beneden komen er okergele roestvlekken en min of
meer gereduceerde, lichtgrijze vlekken in voor
80 -120 cm grijze, humusarme uiterst fijnzandige leem. Aanvanke
lijk kalkloos en met licht geelbruine roestvlekjes,
naar beneden veelal groenachtig grijs gereduceerd en
kalkrijk.
3.2.3 Beekeerdgronden (code pZg^k en pZg55)
De beekeerdgronden liggen vrijwel geheel in het westen en
zuiden van het gebied. Ze beslaan bijna de helft van de gekarteerde
oppervlakte. In de zomer zijn ze overwegend natter dan de podzolen
en de gooreerdgronden.
Op veel plaatsen komt in de C-horizont een laag voor met veel
roest, die vaak bestaat uit harde brokjes. Soms echter is deze laag
verkit.
Het leemgehalte van de bovengrond wisselt van zwak tot sterk
lemig. Alleen het"natste" gedeelte (code pZg55) is nagenoeg geheel
sterk lemig. Overigens varieert het gehalte aan leemfractie tussen
10 en 25^.
De eerste profielbeschrijving geeft globaal de profielopbouw
weer in het grote vlak van beekeerdgronden.
Profielbeschrijving 2 heeft betrekking op een grond in de
sterk lemige geul voorkomend in perceel I.
Profielbeschrijving 1 :
0 - 30 cm zeer donkergrijs, humeus en zwak lemig, matig fijn
zand met weinig afgeloogde zandkorrels. Naar beneden
met vage, licht geelbruine roestvlekjes. De laag gaat
snel over in
30 - 80 cm licht grijsgeel, leemarm matig fijn zand met geelbruine
roestvlekjes, zonder humus. Naar beneden lichtgrijs met
vaak okergele roestlagen die soms verkit zijn.
80- 120 cm aanvankelijk lichtgrijze, humusarme zeer fijnzandige,
kalkloze leem met licht geelbruine en okergele roest
vlekken; naar beneden groenachtig grijs gereduceerd en
kalkrijk.
Profielbeschrijving 2:
0 - 25 ein zeer donker grijs tot donker grijsbruin, humeus en sterk
lemig matig fijn zand met licht geelbruine roestvlekjes.
Vrijwel zonder afgeloogde korrelsj meestal kalkloos,
doch soms kalkarm.
25 - 50 cm grijsbruin, humusarm en sterk lemig, matig fijn zand met
licht geelbruine roestvlekjes; soms kalkarm.

- 15 50 - 70 cm licht grijsgeel tot lichtgrijs, leemarm, soms zwaklemig,
matig fijn zand, vrijwel zonder humus. Er komen kalk
arme lagen in voor en okergele roestlagen die soms verkit zijn.
70 -120 cm grijze humusarme, zeer fijnzandige leem met licht
geelbruine en okergele roestvlekken, kalkrijk. Naar
beneden groenachtig grijs gereduceerd.

- 16 li. DE GRONDWATERTRAPPEMAART. SCHAAL 1 : 1 OOP (bijlage 2)
II. 1

De indeling in grondwatertrappen

De geschiktheid van een grond voor velerlei doeleinden, de
plantengroei inbegrepen, is in sterke mate afhankelijk van de grondivaterhuishouding. Het spreekt dan ook vanzelf, dat bij een bodemkundig onderzoek tevens aandacht wordt geschonken aan de grondwater
standen. Deze lopen in de tijd en van plaats tot plaats nogal uiteen.
's Winters zal het grondwater in het algemeen ondieper voorko
men dan 's zomers. Het verloop van de grondwaterstand in de tijd is
op elk boorpunt geschat aan de hand van profielkenmerken, die met
de waterhuishouding samenhangen, zoals roest-, reductie- en blekingsverschijnselen. Met behulp van deze gegevens zijn de gronden inge
deeld in grondwatertrappen (Gt's). Dat is een indeling naar de ge
middelde hoogste grondwaterstand (GHG) en de gemiddelde laagste
grondwaterstand (GLG), die over een reeks van jaren (minimaal 5 à 6)
berekend worden. De Gt van een bepaalde plek is alleen exact vast
te stellen na jarenlange intensieve grondwaterstandsmetingen. Door
op zulke plekken het bodemprofiel te bestuderen kon er verband ge
legd worden tussen de Gt en de profielkenmerken, hierboven genoemd.
De grondwatertrappen zijn de volgende:
Gt

GHG

_
I
II
III
< 4Q
> 1^0
IV
V
< kO
VI 14.0-80
> 8o

GLG

cm
cm
cm
cm
cm

•<50 cm
50-80 cm
80-120 cm
80-120 cm
>120 cm
>120 cm
>120 cm

Globale omschrijving
voortdurend nat
nat
zeer vochtig
matig vochtig
wisselend vochtig en droog
matig droog tot droog
zeer droog

Voor het aangeven van de begrenzing van deze Gt's in het veld
wordt, evenals voor het omgrenzen van bodemeenheden, gebruik gemaakt
van landschappelijke kenmerken, zoals kleine hoogteverschillen en
slootwaterstanden. De grenzen vallen vaak samen met bodemgrenzenj
waar dit niet het geval is zijn de Gt's tegen elkaar afgegrensd
door een onderbroken lijn. Voor dit gebied zijn binnen de Gt's
III en V door een andere lijn nog weer nadere onderscheidingen
aangegeven (zie legenda bijlage 2). Vooral binnen Gt III treden
door deze onderverdeling verschillen naar voren.
4.2 Beschrijving van de kaarteenheden
Grondwatertz'ap II; GHG boven maaiveld,
GLG 50-80 cm.
Deze grondwatertrap komt alleen voor in het westen van het
gebied. Met uitzondering van twee apart liggende plekjes betreft
het hier een natuurlijke waterafvoerende laagte, waar in natte
tijden het water boven het maaiveld staat. Door het aanwezige
slootje wordt het water afgevoerd.
In zomers met veel neerslag zal een GLG van 50 cm op veel
plaatsen nauwelijks worden bereikt, in droge zomers zullen standen
dieper dan 80 cm kunnen voorkomen.

- 17 Grondwatertrap III; GHG < 1^0 cm diep
GLG 80 - 120 cm
Een zeer groot gedeelte van de gronden heeft grondwatertrap
III. Zoals uit de onderverdeling blijkt komen er enerzijds plekken
voor waar de GHG boven het maaiveld ligt en de GLG tussen 80 en
100 cm of 100 en 120 cm (codes III 0/5 en III 0/6), terwijl ander
zijds een deel gekarteerd is als Gt III 2/6, d.w.z. de GHG ligt
tussen 20 en l+O cm en de GLG tussen 100 en 120 cm. De grootste
oppervlakte wordt echter ingenomen door de onderscheidingen
III 1/6 en III l/5, een GHG dus van 1-20 cm en een GLG van resp.
100-120 cm en 80-100 cm.
Grondwatertrap V; GHG < I4.O cm
GLG > 120 cm.
Grondwatertrap V komt over een kleine oppervlakte voor, vnl.
binnen de humuspodzolgronden. Eén plek is aangegeven als V 1/7,
d.w.z. dat de GHG ligt tussen 1 en 20 cm en de GLG dieper dan
120 cm. Overigens zal de GHG liggen tussen 20 en I4.0 cm bij een
GLG dieper dan 120 cm (code V 2/7).
Gt V heeft in dit gebied alleen betrekking op de wat hoger
liggende terreingedeelten binnen Gt III. In het algemeen zal de
GLG er niet veel dieper liggen dan 120 cm. De Gt's VI en VII ont
breken, zodat het gebied als geheel vochtig tot nat genoemd kan
worden.
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5*1

De voorkomende plantensoorten

In totaal zijn tijdens de kartering in dit gebied 208 planten
soorten aangetroffen (zie bijl. 1+ t/m J). Vooral op en langs de
wegen en op de beekeerdgronden is een groot aantal soorten aanwezig.
Sommige soorten vindt men niet eens zo algemeen in ons land.
We willen hier enkele soorten apart noemen. Even buiten het
gebied komen voor: Equisetum hyemale, Rhannus catharticus, Paris
quadrifolia en Phyteuma nigrum. Beide laatste soorten zijn gevon
den dank zij de medewerking van de Heer A.W.C.Sanders. Brachypodium
sylvaticum, Primula elatior en Fissidens cf taxifolius treft men
aan op uitgeworpen gronden even ten noorden van de zuidelijke kolk
in perceel I (zie bijlage j); veel Prunus spinosa juist ten zuiden
van deze kolk. In de omgeving komt Rubus caesius voor alsmede een
paar Carices waaronder wellicht Carex remota, maar niet bloeiend.
Op perceel III (zie bijl.3) komen diverse andere Carices voor,
waaronder Carex pailescens (zie bijl.6) en een aantal Epilobium
soorten, alsmede Hypericum humifusum.
Binnen het Grove-dennenbos (perceel IV" op bijl.3) vermelden
we het voorkomen van Ajuga reptans en Fragaria vesca in de linker
bovenhoek van dit perceel en voorts van Prunus padus en Corylus
avellana (zie ook bijl.5)•
In perceel ¥ volgens de vegetatiekaart (bijl.3) is het voor
komen van Cuscuta epithymum en Erica tetralix (witbloeiend) aange
geven. De witbloeiende Dophei staat in alle 3 gevallen langs greppelranden. Ook het voorkomen van Convallaria majalis op de oost
grens van het gebied zij hier vermeld (zie ook bijl.if.).
Op en langs de wegen vonden we naast andere soorten die vrij
wel alleen daar zijn aangetroffen (zie bijlage j); Scirpus setaceus
en Glyceria plicata (bij PI op bijl.3), voorts Centaurium minus
Listera ovata en Aegopodium podagraria (bij P3 op bijl.3)- Ook
zij nog gewezen op het voorkomen van Yaccinium vitis-idaea bij
P7 en Lycopodium complanatum, Rhynchospora alba en -fusca bij P8.
Op de weg langs de zuidgrens van perceel IV werd tussen grassen,
veenmos en andere plantensoorten Hydrocotyle vulgaris aangetroffen.
Uit de vegetatiekaart en de overzichtstabellen blijkt, dat er
binnen alle percelen verschillen optreden in de vegetatie. De
uitersten liggen wat de vegetatie betreft ver uiteen. Enerzijds
een soortenarme oligotrofe Ericaheide (perceel V), anderzijds een
zeer soortenrijk eutroof Elzenhakhoutbos (perceel I).
Ook in dit gebied vallen de beekeerdgronden direct op tegen
over de veldpodzolgronden door verschillen in de vegetatie. Enkele
soorten zoals Equisetum hyemale en Rubus caesius doen al meteen de
vraag opkomen of de grond ter plaatse ook vrije kalk zal bevatten.
Ook bij een meer gedetailleerde beschouwing blijken verschillen in
de soortensamenstelling op te treden die ongetwijfeld verband hou
den met uiteenlopende groeifactoren.
Zo kan men de wegen op basis van de voorkomende soorten vrij
eenvoudig afsplitsen van andere wijzen van bodemgebruik. Zelfs zou
men de wegen naar plantensoorten kunnen splitsen in rijstrook en
berm, maar de vegetatie op en langs wegen is ook te bezien in samen
hang met de ligging der bodemeenheden. In beginsel lijkt ons deze
laatste zienswijze de meest geschikte basis voor de benadering van
de vegetatieverschillen.

_ 1Q 5*2 De indeling in vegetatie-eenheden
We ontkomen niet aan het feit dat de mens in sterke mate het
bodemgebruik bepaalt en moeten daar dus wel rekening mee houden. We
onderscheiden in de kleuren op de vegetatiekaart derhalve 3 groepen,
nl. de Ericaheide (perceel V), het Grove-dennenbos (perceel IV) en
het hakhout (perceel I, II en III). De overzichten zijn eveneens ge
scheiden gehouden en vormen respectievelijk de bijlagen 1|_, 5 en 6;
bijlage 7 geeft een overzicht van de plantensoorten op en langs de
wegen.
De indeling in vegetatie-eenheden is gebaseerd op de gedachte
dat er droge en natte, voedselarme en voedselrijke gronden zijn en
dat de verschillen in de vegetatie hiermee samenhangen.
Op elk overzicht komen onder elkaar dan ook de volgende groepen
van plantensoorten voor:
I droog, - a.oligotroof, - b. mesotroof, - c. eutroof
II nat,
- a.oligotroof, - b. mesotroof, - c. eutroof
III algemeen (op bijl.7 vervangen door: "alleen op en
langs de vregen")
Elke aangetroffen plantensoort is op basis van ervaring in
één van deze groepen geplaatst. Voor het verkrijgen van een goed
overzicht kan de plaats binnen een groep op de ene bijlage anders
zijn dan op de andere.
Horizontaal zijn de vegetatie-eenheden gerangschikt van oligotroof naar eutroof; de minder natte zijn tevens oligotroof en staan
voorop. Uit de overzichten blijkt nu vrij snel hoe de vegetatie
eenheden van elkaar onderscheiden zijn en welke plantensoorten er
in zijn aangetroffen.
De verbreiding van deze eenheden is op de vegetatiekaart weer
gegeven, terwijl de daarop voorkomende legenda tevens een korte aan
duiding geeft van elke eenheid. Op de vegetatiekaart is de versprei
ding van de soorten Pteridium aquilinum en Phragmites communis,
alsmede van Molinia caerulea afzonderlijk aangegeven. Het betreft
hier soorten die na vergravingen tot sterke uitbreiding kunnen
komen. In dit opzicht kunnen ze zich gedragen als lastige onkruiden.
5*3

Beschrijving van de kaarteenheden

De soortensamenstelling van elke vegetatie-eenheid is gesche
matiseerd weergegeven in de overzichten (bijlagen Ij. t/m 6). We
zullen bij de omschrijving van de eenheden daarop niet diep ingaan.
De belangrijkste wisselingen in de soortensamenstelling binnen een
kaarteenheid zullen echter wel aangegeven worden.
5-3- 1

De_eenheden_voorkomende in perceel V (zie bijl.3 en 1+)

De eerste vier daarvan dragen geen sporen meer van het vroegere
bodemgebruik (Grove-dennenaanplant).
Dat een aantal gronden na de verwijdering van de Grove-dennenopstand weer begroeid raakt met heide is te verwachten, maar dat dit
zo snel kan zonder duidelijke sporen te dragen van deze wijziging
is opmerkelijk. Dat soorten als Scirpus cespitosus ontbreken doet
nauwelijks afbreuk aan de waardering.
CaUuna-rijke Er>icaheide_(code ECm)
Deze eenheid komt voor op iets hogere terreingedeelten binnen
de Ericaheide en is van de hierin onderscheiden eenheden de minst
natte. Er komen weinig soorten in voor, waaronder spaarzaam Vaccinium
myrtillus. De plaatselijk aanwezige Pteridium aquilinum zal wellicht
van het oosten uit zijn binnengedrongen. Deze soort is hier niet
zeer vitaal, maar verleent toch een ander aspect aan de vegetatie.
Overigens is deze eenheid vrijwel geheel oligotroof te noemen.
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Pûlytrieh'tmi-rijike Ericaheide_(eode EPm)
Hoewel in deze eenheid minder Calluna vulgaris voorkomt en iets
meer Drosera rotundifolia en Erica tetralix, is hij tooh nog iets
minder nat dan de volgende eenheden. Soortenarm en oligotroof.
Dr£sera-rijke_ Ericaheide_(code EDm)
Deze eenheid is iets minder arm aan soorten en te omschrijven
als nat en oligotroof. Er treden enkele soorten in op, die de een
heid naar de mesotrofe kant doen neigen, vooral in de omgeving van
de volgende eenheid.
Er^cah£ide_m£t_v/at_Jun_cus_ conglomeratie (code EJM)
Ook deze eenheid is iets minder arm aan soorten dan de eerste
twee. Maar terwijl Drosera rotundifolia minder aanwezig is, tre
den hier Molinia caerulea en Sphagnumspecies meer op dan in de
vorige vegetatie-eenheid. Het voorkomen van wat Juncus conglomeratus en plaatselijk ook een ijle begroeiing van Phragmites communis
is typerend. Samen met andere soorten stempelen deze de eenheid
tot nat en min of meer mesotroof. Waar Phragmites optreedt is zelfs
een eutrofe inslag aanwezig.
Dichte_Molinia_ve_getatie_met_Eri£a__te_tralix en_Rubus_^fruti£osus''
(code ERM)
Het als zodanig aangegeven kaartvlak ligt langs de zuidgrens
van perceel V. Het is langs een rechte greppel gescheiden van
voorgaande eenheid zodat we veronderstellen dat aan het bestaan een
menselijke ingreep ten grondslag ligt die in de voorgaande eenheden
ontbreekt. Daar treedt Molinia caerulea als het ware "doorheengeweven" tussen de Erica en Calluna op, hier echter komt hij pollen
vormend voor, terwijl de beide andere soorten slechts matig aanwezig
zijn. Een ander verschil is het voorkomen van Rubus "fruticosus".
Het optreden van o.a. Lysimachia vulgaris en Phragmites communis
stempelt de eenheid tot enigszins eutroof en uitgesproken nat.
S^pha£num^rijke_Eri£aheM£ met wat Çalamagr£stis £p^esoep.s_ (code ESM)
Deze eenheid is als Ericaheide goed gekarakteriseerd. Door het
voorkomen van Rubus "fruticosus", wat Calamagrostis canescens,
Athyrium filix-femina en andere mesotroof en eutroof geplaatste
soorten wijkt deze eenheid wat af van een Sphagnum-rijke Ericaheide
zonder meer. Langs de bosrand die de oostgrens vormt staat wat
Convallaria majalis. De eenheid is nat en enigszins eutroof.
5.3*2 De eenheden_voorkomende in het Grove-dennenbos (perceel IV
zïe bijïagin~3~en""5T~
In bijna het gehele bos wordt het aspect bepaald door een
dichte en forse Molinia-begroeiing, in de code aangegeven met M.
Kortheidshalve is in de code M weggelaten indien ook Sphagnum voor
komt (in: ZINS en R2NS). Alle eenheden zijn nat te noemen, in de
code "N". Opmerkelijk is dat de eiken, die door het gehele bos
spaarzaam tussen de dennen voorkomen, vrijwel overal een betere
groei vertonen dan de dennen.
DichteJ}-tolin^a-veig£tatie_met_z£er we^ni1g_Rubus_''fruti:cosus^;_nat_

Jcode H2NM)

Deze eenheid ligt in de noordelijke hoek van het bos en is
mesotroof, naar de oligotrofe kant. Er komen weinig mesotroof ge
plaatste soorten in voor. Het optreden van Athyrium filix-femina
beperkt zich hoofdzakelijk tot de greppels, waarin ook andere
soorten kunnen voorkomen.
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Di£hte_MoljLn^a:-g£V£tat^e_met_wat_Sphagnum spec^ £n_Lysjimachia
vulgarisj_ nat (code Z1NS)
De eenheid komt voor op enkele lagere plekken in het bos waar
de dennen zeer slecht groeien ten gevolge van hoge grondwaterstan
den. Typerend is het voorkomen van Sphagnum met daarnaast hier en
daar enkele eutroof geplaatste soorten, zoals Phragmites communis,
Alnus glutinosa en Lysimachia vulgaris. Ook wilgen- en berkensoorten
komen hier vrij veel voor. We zien de eenheid als min of meer
eutroof.
Di£hte_M£liLni^a^V£g£t^tie_miet_wat_S£hagnum £P£c^j_Rubus_!'fruti_C£sus^
SP-^ß-SF2.s%?-ä.
üaï. (code R2NS)
Een paar plekken binnen de hierna volgende eenheid R2NM zijn
eveneens getypeerd door het voorkomen van Sphagnum. Een verschil
met de vorige eenheid is dat met uitzondering van Phragmites de
eutrofe soorten vrijwel ontbreken. Mesotrofe soorten komen wel ge
regeld voor. De eenheid, is dan ook mesotroof met een eutrofe inslag
wegens Phragmites.
Di£hte_M£l^n^aj-V£g£tatiLe_m£t_Rubus_!lfrut_ic£sus_" en_Agr£sti£ £anina;
nat (code R2NM)
In deze eenheid, die een flinke oppervlakte van het bos beslaat,
treffen we eveneens geregeld mesotrofe soorten aan (zie bijl.5)= Het
voorkomen van Athyrium filix-femlna beperkt zich hoofdzakelijk tot
de greppels. Corylus avellana komt zelden voor. De eenheid is meso
troof met eutrofe inslag waar Phragmites optreedt.
Di£hteJ^>l£l^nm^v£getati1e_m£t_vrii!i veel_L£nic£ra £e^i£lyni£num_en
Ya£cï.niu21 £iy^i.ll.u§.j_nâ."t_(cocie R3NM)
De in de naam genoemde soorten zijn typerend. Daarnaast komen
de in de vorige eenheid genoemde soorten voor. Ook treedt soms een
enkel exemplaar op van Corylus avellana (zie voorts bijlage 5)»
De eenheid is mesotroof met eutrofe inslag.
Di£hte_MoliniLa:ivegetatie_met_C£rylus__avellana en_wat_S£lidag£
virgaurea (code R5NM)
De kaartvlakken liggen in het zuiden en noordwesten van het
bos en sluiten aan bij R2NM. Er komt hier echter naast Rubus
"fruticosus" enz. geregeld Corylus voor. De voor R3NM typerende
soorten zijn matig aanwezig. De eenheid is mesotroof tot iets
eutroof.
Di£h^e_M£lin^a-_V£g£tat£e_m£t_C£rylus_avellana,_S£lidag£ virgaurea
£n_Atrichum mdulatumj_nat_(code RÖNM)
Deze eenheid komt voor langs de westgrens van het bos en is
min of meer eutroof. Er is een gradueel verschil met voorgaande
eenheid, doordat plaatselijk meer Solidago en Athyrium voorkomtOok Lonicera en Agrostis soorten vallen op.
Evenals in beide volgende eenheden wordt de boomlaag meer
door de eik dan door de den gekenmerkt. De laatste ontbreekt zelfs
langs de uiterste bosrand.
Holle.
(code Z2Nm)

mët wat Rubus idaeus_en Prunus_padus^_ nat_

Deze eenheid beslaat een kleine oppervlakte in het noordwesten
van het bos. Behalve de in de voorgaande eenheid genoemde soorten
komen hier o.a. Rubus idaeus en Hypericum cf. maculatum voor, ter
wijl Molinia en een paar andere oligotrofe soorten minder aanwezig
zijn (zie bijl.5). Het kaartvlak is min of meer eutroof en matig nat.

- 22 IJ]Le_M£l^n^a-jv'eg£tat^e_m£t_Rubus_îdaeus,i_C^r£i]Jjii__arv£nise_en Çirsium
£aiuiË>£ei. Hai. (code Z2N(m))
Deze eenheid komt voor in de noordwesthoek en de zuidhoek van
het perceel. De eerste plek wijkt van de andere af door het voorko
men van Fragaria vesea en Ajuga reptans, terwijl langs de uiterste
bosrand hier nog enkele andere eutrofe soorten voorkomen (zie P3,
bijl.7). Deze plek is matig nat, terwijl de andere juist uitgespro
ken nat is. Daar komt nl. veel Calamagrostis voor. Ook zijn daar
Lysimaehia vulgaris en Phragmites communis aanwezig. Beide plekken
hebben weinig Molinia en zijn eutroof.
O De eenheden voorkomende binnen de percelen I, II en III
^zie'bijï.~3~ën~5)" "
'
De wisselingen in de vegetatie zijn hier groot. Ook binnen de
kaarteenheden treden verschillen op. Op bijlage 6 komen deze naar
voren doordat de percelen binnen elke eenheid afzonderlijk zijn
aangeduid.
Om een goed overzicht van dergelijke soortenrijke gebieden te
behouden is een verdere opsplitsing niet wenselijk, hetgeen niet
wil zeggen dat een meer gedetailleerde kartering, zelfs van de
afzonderlijke soorten, onmogelijk zou zijn.
Vr.ij_dicht£ Deschampsia fl£^0£a„veg£tat^e_met_wat_Rujnex_a£eto£el_la
£n_Callun.a_vulgaris l _dro£g__(code DeRa)
Naast de in de naam genoemde soorten treden vrij veel mesotrofe
soorten op (zie bijlage 7)» Eutrofe en natte soorten zijn slechts
weinig aangetroffen. De eenheid komt voor in twee vlakjes in per
ceel III en is vrij droog en mesotroof. Het meest oostelijke vlakje
vormt een overgang naar de volgende eenheid»
IJle_t£tJ.iolleJ^fol^nia^ve.getati^e^et^o^a^ Loni£era_p£riclymenum en
Corylus avellanaj_ droog tot nat (code L0C0)
De eenheid ligt grotendeels in het noorden van perceel III.
Het voorkomen van Molinia wisselt hier van uiterst weinig tot vrij
veel. De plekken waar deze soort ontbreekt zijn vrij droogj waar
hij vrij veel voorkomt is het nat. Hoewel er verschillen zijn
tussen de percelen is de eenheid min of meer eutroof.
IJle_Moll1niia:;_V£getati_e_jii£t_Prunus_ padus £n_Alnus_glutinos_aj_ nat
(code PrAl).
De als zodanig gekarteerde vlakken liggen in een strook langs
de vorige eenheid hoofdzakelijk in de percelen II en III. In alle
percelen kan men plaatselijk binnen deze kaartvlakken de mossen
Atrichum undulatum en Mniurn hornum aantreffen, in perceel I het
meest. Binnen perceel III komt er zeer weinig Molinia in voor. Ook
ten aanzien van andere soorten lopen de drie percelen wat uiteen
(zie bijlage 6). De eenheid is tamelijk rijk aan soorten, nat en
eutroof.
Vegetatie_ me;fc Humulus_ l.u£ulus_,__Rubus_idae_us_,_D£sicham£si,a_cespit_os_a,_
£aiuJ?jt£ei üai £°i £eer_nat (code HuRi)
Deze eenheid ligt in het laagste gedeelte van het gebied in
alle drie percelen en is zeer rijk aan soorten. Het kaartvlak is
eutroof en natj in de op de grondwatertrappenkaart (bijl.2) als
Gt II gekarteerde strook is het zelfs zeer» nat. Daar komen de
volgende soorten voor: Iris pseudacorus, Eupatorium cannabimum,
Galium palustre, Angelica sylvestris, Filipendula ulmaria, Carex
cf. acutiforrais en Mentha aquatica.

23 Végétâtle met Çardamine £ratensex Rubus c_ae_sius J_Desçham£sia
5.eâPl.^£sâ-».
iie^;e£.a£.eâJ_z®.eil E;ai (code CaRc)
Deze eenheid ligt bijna geheel in perceel I in de als Gt II
gekarteerde slenk (bijl.2). Er komen een groot aantal soorten in
voor. In de struiklaag treden plaatselijk wilgensoorten facies
vormend op, in de kruidlaag is dat het geval met Mentha aquatica
en Glechoma hederacea. Het geheel is zeer nat en zeer eutroof.
Ope_n_v/at£r__(code w)
Open water komt voor in perceel I. In de meest zuidelijke kolk
groeien geen planten. De begroeiing op de daar uitgeworpen grond
kwam reeds ter sprake in par. 5-1« In de meer natuurlijk aandoende
waterplas langs de noordgrens komt veel Hottonia palustris voor en
voorts Rorippa islandica en Sium cf. latifolium.
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