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VOORWOORD
De bodeirikartering van het CRM-natuurreservaat "Willink's Weust
en het Hekseribos" is uitgevoerd op verzoek van de Directie van het
Staatsbosbeheer.
Het doel van de kartering was, een inzicht te krijgen in de bodem'
gesteldheid en de hydrologische toestand van het gebied, om mede met
behulp hiervan tot een zo goed mogelijk beheer van het desbetreffende
terrein te komen.
De resultaten van het onderzoek zijn neergelegd in dit rapport
en op twee kaarten weergegeven.
Kaarten en rapport kunnen mede dienen als basis voor bespreking
met de opdrachtgever over eventueel in de toekomst nog uit te voeren
karteringen van andere CRM-objecten.
De kartering is uitgevoerd in het voorjaar van 1966 door J.F.
Bannink, die tevens de rapportering verzorgde. De leiding berustte
bij Ir. J.C. Pape, hoofd van Rayon Oost.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR,
Ir. R.P.H.P. v.d. Schans,

HET HOOFD VAN RAYON OOST,
Ir, J,C. Pape,
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Verklaring van gebruikte termen
a. Algemeen
Bodemprofiel
Bovengrond
Bovenlaag
Hydromorfe kenmerken
(zie ook e.)
Mediaan (M50)
Mineraal materiaal
Moerig materiaal
Mu
Textuur

: het totaal van horizonten (lagen) in de
bodem, die door afzetting en/of boderavormende processen zijn ontstaan.
: bovenste 5 à 30 cm van het profiel.
: bovenste horizont van het profiel met
meestal een relatief hoog gehalte aan or
ganische stof.
; kenmerken, die erop duiden dat de desbetref
fende gronden tot hoog in het profiel per
manent of periodiek met water verzadigd
zijn of dit voorheen waren.
: korrelgrootte waarboven en waarbeneden
de helft (in gewichtshoeveelheid) van de
zandfractie (50-2000 mu) ligt.
: grond met een organische-stofgehalte van
ten hoogste 15$ ')•
: grond, waarvan het organische-stofgehalte
hoger is dan 15$ ')•
s micron = 0.001 mm.
: granulometrische (mechanische) samenstel
ling van de grond.

b. Horizontcodering
Hoofdhorizonten
Al-horizont
(zie ook c.)

A2-horizont

B-horizont
(zie ook c)
B2-horizont
C-horizont

G-horizont

: bovenste donker gekleurde horizont van
het bodemprofiel, waarin het uitgangs
materiaal na de afzetting is verrijkt
met organische stof, of waarin de orga
nische stof na de afzetting door biolo
gische 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 verticale uitspoe
ling verarmd.
: minerale of moerige horizont, waarin inspoeling van bovenaf heeft plaatsgevon
den (humus of lutum, al dan niet te zamen
met sesquioxyden)
: B-horizont met maximale inspoeling
: minerale of moerige horizont, die weinig
of niet is veranderd door de bodemvorming.
In soortgelijk materiaal heeft de ontwik
keling van de bovenliggende horizonten
plaatsgehad.
: een minerale of moerige horizont, die ge
heel of vrijwel geheel gereduceerd is en
na oxydatie aanzienlijk van kleur veran
dert. Tevens moet deze horizont aan de
eisen van de G-horizont voldoen.

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

; de toevoeging h (van humus)lan alleen in
combinatie met de codering B2 werden ge
bruikt en duidt dan op een zeer sterke
humusverrijking in het bovenste deel van
de B2 van sommige podzolgronden.

c. Korte definities van een aantal indelingscriteria
Dunne A1
Duidelijke podzol-B
Dunne eerdlaag
Humuspodzol-B
Minerale eerdlaag
Minerale gronden
Moerige bovengrond
Roest- of reductievlekken
Met roest
Zonder roest

j een niet-vergraven Al-horizont, die dun
ner is dan 30 cm, of een vergraven Aphorizont ongeacht de dikte.
•
• B-horizont, die aan bepaalde eisen o.a.
wat kleur en dikte betreft, voldoet.
•
• een moerige of minerale eerdlaag van 1530 cm dikte (een bovenlaag dunner dan
15 cm is per definitie geen eerdlaag).
•
• B-horizont, waarin overwegend amorfe hu
mus voorkomt.
• een niet-moerige, duidelijke A1-horizont
van minstens 15 cm dikte.
: gronden, die tussen 0 en 80 cm voor meer
dan de helft uit mineraal materiaal be
staan.
•
• bovengrond, bestaande uit moerig mate
riaal.
•
• door aanwezigheid van bepaalde ijzerver
bindingen bruinrood of neutraal-grijs ge
kleurde vlekken in de grond.
•
* roest beginnend binnen 35 cm, hoogstens
onderbroken over 30 cm en doorlopend tot
120 cm of tot G-horizont.
•
a. geen roest of
b. roest dieper dan 35 cm beginnend, of
c. roest < 35 cm en onderbroken over
meer dan 30 cm»

Bestanddelen van de grond
Fracties
Lutumfractie
Slibfractie
Siltfractie
Leemfractie
Zandfractie
Grindfractie

minerale
minerale
r minerale
•
•' minerale
minerale
• minerale

•
•
•
•

a

delen
delen
delen
delen
delen
delen

< 2 mu.
< 16 mu.
> 2 mu en < 50 mu.
< 50 mu.
> 50 mu en < 2000 mu.
> 2000 mu.

Grondsoorten
KLei

«

Leem

•

Zand

•

mineraal materiaal, dat minstens 8% lutum
fractie bevat.
mineraal materiaal, dat minstens 50/&
leemfractie bevat.
mineraal materiaal, dat minder dan 8%
lutumfractie en minder dan 50$ leemfractie bevat en waarvan de 1VÇ0 bene
den de 2000 mu ligt.

Begrippen, betrekking hebbend op de hydrologie
Gemiddeld hoogste grond- : waarde voor de grondwaterstand afgelezen
waterstand (GHG)
bij de top van de gemiddelde grondwater
standscurve.
Gemiddeld laagste grond- : waarde voor de grondwaterstand afgelezen
waterstand (GLG)
. bij het dal van de gemiddelde grondwater
standscurve.
Gleyverschijnselen
(zie ook c )

Grondwatertrap (Gt)

: de in een bodemprofiel voorkomende roest
verschijnselen, al dan niet in combina
tie met reductieverschijnselen. Het ont
staan ervan is een gevolg van de ter
plaatse optredende afwisseling in oxyderende en reducerende omstandigheden.
klasse van grondwatertrappenindeling.

Grondwatertrappenindeling : klasse-indeling van gemiddelde grond
waterstandsverlopen die gebruikt wordt
om op bodemkaarten de van plaats tot
plaats optredende verschillen in het
gemiddelde grondwaterstandsverloop aan
te geven. Het gemiddelde grondwater
standsverloop wordt gekenschetst door
GHG en GLG. Elke klasse van de indeling
(grondwatertrap, Gt) omvat een traject
van grondwaterstandsverlopen, gedefi
nieerd door de grenzen waarbinnen GLG
of GLG in combinatie met GHG voor de
desbetreffende grondwatertrap variëren.
Verklaring van_de namen waarmee de onderscheiden bodemeenheden zijn
aangeduid
Deze namen zijn ontleend aan het systeem voor bodemclassifica
tie. 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 be
dacht, zo mogelijk toch iets zeggend over de aard of de ligging van
de desbetreffende gronden.
Beek
Broek

Eerd

Goor

: (in beekeerdgronden)
deze naam is gekozen, omdat de bewuste
gronden veel langs beken voorkomen.
: (in broekeerdgr.)
bosnaam: laag moerasbos, kreupelhout.
De broekeerdgronden komen zowel op de
"klei" als op het "zand" voor. Daarom
is een naam gekozen, die zowel op lage
plaatsen slaat als overal voorkomt.
: (in eerdgronden)
een oude spelling en gewestelijke uit
spraak van het woord "aarde" is gekozen
om donkere en goed veraarde bovengron
den te benoemen.
; (in gooreerdgronden)
goor: laag gelegen land, moeras. Slaat
meer op staand, dan op stromend water
en is als zodanig typerend voor deze
gronden.
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Podzol

Veld

s (in veldpodzolgronden enz.)
het woord stanrt uit het Russisch en
heeft betrekking op de askleurige loodzandlaag (de A2-horizont).
: (in veldpodzolgronden)
veldnamen worden ten noorden van de grote
rivieren aangetroffen op (meestal lage)
heidevelden buiten de oude ontginningen.
(In het zuiden komt deze naam voor op
oude bouwlanden en is daar dus onjuist
voor deze gronden).
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Schaal 125000

Afb.1 Situatiekaart

1 , INLEIDING
1.1. Algemeen
Het onderzochte gebied is ca. 20 ha groot en ligt ongeveer 5 km
ten oosten van Winterswijk. Het komt voor op kaartblad '+1 P van de
topografische kaart van Nederland, schaal 1 : 25 000 (zie afb. 1).
Het veldwerk is uitgevoerd in het voorjaar van 1966. Voor de
aanvang van de kartering heeft er een bespreking plaats gevonden met
de Consulent voor Natuurbehoud, de Heer Ir. A Bakker en met de
Heer H. Schimmel. Met laatstgenoemde heeft tijdens een excursie ook
in het veld een gedachtewisseling plaats gehad.
De Stichting voor Bodemkartering is erkentelijk voor hun mede
werking.
1.2. Opname en vervaardigde kaarten
Als basis voor de veldopname, zowel als voor het vervaardigen
van de definitieve kaarten werd gebruik gemaakt van kaarten die door
de opdrachtgever beschikbaar waren gesteld.
Het totaal aantal boringen bedraagt ca. 85 of ruim '+ per ha.
Alle boringen zijn uitgevoerd tot 120 cm diepte. Langs een deel van
de noordgrens komt in een steengroeve een diepe ontsluiting voor waar
de ondergrond bestudeerd kan worden.
De bij de veldopname verzamelde gegevens werden in code op de
zgn. veldkaarten (schaal 1 : 2 500) gezet. Aan de hand hiervan
werden een bodemkaart en een ontwerp-grondwatertrappenkaart getekend
en ingekleurd, beide op schaal 1 : 5 000. Deze schaal is aangehouden
ter wille van de leesbaarheid. In het bos ging het oriënteren soms
moeilijk. Het aantal boringen past bij een schaal 1 : 10 000.
Maar de aangegeven vlakken zijn mede door landschappelijke kenmerken
bepaald en als zodanig verantwoord.
De definitieve kaartenf bijlagen 1 en 2 bij dit rapport, werden
door de tekenkamer verzorgd.
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LEGENDA
Dekzand, niet lemig en matig fijn
Verspoeld dekzand, sterk lemig en matig fijn
Kalkmeerbodem met schelpjes
~*\ Fluvioglaciaal, matig fijn zand met enkele grindjes en vuursteentjes
Grijze oude klei
Schelpenkalk ( Muschelkalk; diverse lagen )
F* * * * *x »I Rode oude klei

Afb.4

Schematische doorsnede van noord naar zuid
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2. BESCHRIJVING VAN HET GEBIED
2.1, Geologische opbouw
Het gekarteerde terrein ligt in een voor Nederland geologisch
uitzonderlijk gebied.
Afzettingen ouder dan Pleistoceen
De diepere ondergrond wordt reeds op geringe diepte gevormd door
mesozoische gesteenten (afb. 2 en 3).
In enige steengroeven aan de rand van het terrein wordt kalksteen
gewonnen voor de fabricage van kalkmeststoffen. Het gesteente is de
zgn. Musschelkalk, die tot de afzettingen van de Triastijd behoort.
De lagen hellen geleidelijk naar het noordwesten. Een belangwekkende
beschrijving van deze afzettingen vindt men bij Faber 1966.
In het westen van het gebied komt in de ondergrond een rode klei voor, I
vermoedelijk Boortzandsteen. Deze klei is kalkloos, met uitzondering
I
van sommige grijze vlekken in het profiel.
*
De stratigrafisch boven de Trias behorende afzettingen van Jura, Krijt
en Tertiair ontbreken in het gekarteerde gebied,, of zijn als zodanig
niet herkend. In het laatste geval 'gaat het om zeer dunne lagen.
De stratigrafische hiaten die ook in de diepere ondergrond voorkomen
hangen vrijwel zeker samen met de tektoniek die in het gehele gebied
van Winterswijk voorkomt. (Harsveldt 1966 en Van den Bosch 1966).
Afzettingen uit het Pleistoceen
De bovenkant van de Musschelkalk wordt op veel plaatsen gevormd
|
door een grijze klei (afb. >+). Waarschijnlijk is dit een verwerings- I
Produkt van de kalksteen, dat echter in de Riszijstijd door het
jj
landijs deels zodanig is beïnvloed dat we liever spreken van lokale Ij
keileem. De klei is in het algemeen kalkloos, plaatselijk echter
//
gemengd met brokken kalkrijk materiaal. Hier en daar komen er zwerf
keien in voor.
Ook de bovenkant van de rode oude klei heeft sterk onder invloed
gestaan van de landijsbedekking. Door de werking van het ijs en
mogelijk door solifluctie is plaatselijk rode klei boven de Musschelkalk
terecht gekomen. Ook komt het voor dat grijze klei op de rode klei
ligt.
Aan de bovenzijde van de grijze en rode oude klei, komt soms een laagje
voor met grindjes en vuursteentjes. Het wigt naar het Zuiden toe uit.
In afb. k is het aangegeven als Fluvioglaciaal.
In de Würmijstijd is het gebied bedekt geraakt met dekzand.
J
De dikte van het dek wisselt sterk (afb. 3). Met deze afwisseling gaan ij
grote bodemkundige en oecologische verschillen gepaard. Het is soms |
voor de vegetatie al duidelijk van belang of er 10 of 30 cm dekzand
f
aanwezig is. De hogere delen bestaan uit leemarm of zwaklemig fijnzand.
In de laagten komt veel verspoeld dekzand voor dat overwegend sterk
tot zeer sterk lemig is.
Binnen de op bijlage 1 aangegeven oude kleigronden (KX) is de verspoelde laag meestal dunner dan U-O cm. Soms ontbreekt hij geheel.
In het dekzand werd binnen de eenheid vWz een kalkmeerbodem aangetroffen
waarin enige schelpensoorten voorkwamen. De meerbodem is bedekt met
dekzand.
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2.2. Landschappelijke opbouw
Een groot deel van het gebied is begroeid met hakhout, dat deels
is ontstaan uit natuurlijke opslag. Voorts is er opgaand loofbos.
In het zuidwesten en zuidoosten komt ook naaldhout voor. Een ijle
opstand van zeer oude grove--den met een natuurlijke ondergroei van loof
hout treft men aan in hét uiterste zuidwesten. Oostwaarts hiervan
ligt een moeras met een grazige begroeiing waarin veel kruiden voor
komen en enkele wilgenbosjes. Ten noorden van de kaarteenheid pZg56x
op bijlage 1 liggen een paar heideveldjes.
De eerste indruk die men krijgt, zodra men het landschap en de
vegetatie ziet, is dat het milieu over korte afstand sterk uiteen
loopt. Aanvankelijk doet het daarbij merkwaardig aan om in de hei
tussen de heel normale plantensoorten die daarin voorkomen ook kale
jonker en kleine valeriaan aan te treffen. We verbazen ons na het
bodemkundig onderzoek hierover echter niet, evenmin als over het plaat
selijk voorkomen van meidoorn en hondsroos naast spórkenhout, berk en
jeneverbes. In het bos loopt de ondergroei eveneens sterk uiteen over
korte afstand.
De wisselende compositie van plantensoorten is voornamelijk toe te
schrijven aan de wisseling in hydrologische en bodemkundige factoren.
Het lijkt aantrekkelijk dit nader te onderzoeken, waarbij we moeten
aantekenen dat de thans gemaakte bodemkaart en grondwatertrappenkaart
voor dat doel nader gedetailleerd zouden moeten worden.
Een belangrijk element in het ontstaan van het huidige landschap
is de invloed van de menselijke cultuur. Eeuwenlang werd de grond
ook hier gebruikt door de plaatselijke bevolking. Uiteraard legden die
zich toe op de produktie van planten voor mens en dier zoals de
natuur daartoe gelegenheid bood. Uit de naamgeving blijkt al dat men
er weinig behoefte aan had om veel positieve aandacht aan dit terrein
te schenken. De menselijke invloed beperkte zich dan ook tot het
kappen van hout en het slaan van plaggen wellicht op het hoogste deel
van het dekzand in het noorden. Daar is ook wat zand gegraven. Bij de
uitvoering van de werkzaamheden ontstonden als vanzelf enkele zeer
smalle min of meer begaanbare weggetjes. Deze slingeren van de ene
hoge plek naar de andere. Vele aantekeningen over plantengroei, bodem,
land en volk van Winterswijk vindt men in "Kotten, zoals de N.J.N. het
zag", 1938.
Ook werd er iets gedaan aan de ontwatering door het aanleggen
van enkele ondiepe slootjes in de laagten. Voorts kregen in de vorige
eeuw de geologen belangstelling voor het terrein. Waarschijnlijk als
gevolg daarvan liggen er op een aantal plekken kleine gaten (bijv.
"Staring's poeltje"). Een grotere ingreep ligt besloten in de meters
diepe recente ontsluiting (steengroeve) langs de noordgrens. Uit de
hier ontgonnen kalksteenlagen wordt de bekende Dolomieteergel
gefabriceerd.
2.3- De waterhuishouding
Als gevolg van de ontsluiting, waaruit water moet worden wegge
pompt om de schelpenkalk te kunnen ontginnen, zal de waterhuishouding
zeker zijn gewijzigd. Toch hebben vre sterk de indruk dat deze ver
andering beperkt is gebleven en zal blijven tot een strook van ca.
100 m. We kunnen n.l. gerust aannemen dat de ondergrond het water
slecht of zeer slecht doorlaat. De kalkgroeve heeft daardoor alleen
invloed op de oppervlakkige afwatering ter plaatse en weinig op die
van de omgeving. Echte reductiekleuren als gevolg van voortdurende
verzadiging met grondwater treft men dan ook op verschillende plaatsen
binnen Gtl, II en III aan (bijl. 2). Een grote oppervlakte is zeer
vochtig of nat.
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Ongeveer midden door het gebied slingert van oost naar west een
afvoerslootje, dat aansluit op de Vossenvelds-beek, ten zuidwesten
van het gebied. Voordat de kalksteengroeve ontstond heeft de oostelijke
helft wellicht naar het noorden afgewaterd op de Willink-beek.
De waterscheiding tussen deze twee beken liep dus vroeger door het
gebied heen.
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3. DE VOORNAAMSTE BODEMS
3.1 Inleiding
Onder invloed van de bodemvormende factoren - waarvan de belang
rijkste zijn: klimaat, moedermateriaal., biologische activiteit, reliëf
en grondwater, de mens en de tijd - ontstonden zeer uiteenlopende bo
dems. De differentiërende kenmerken die bij de Stichting voor Bodemkartering gebruikt worden (De Bakker en Schelling, 1966), dienden uiter
aard ook als basis voor de indeling van de gronden in dit gebied.
Zoals de legenda op de bodemkaart (bijl. 1) aangeeft, komen
hier zandgronden, moerige gronden en oude kleigronden voor. Bij de
zandgronden zijn veldpodzolgronden, gooreerdgronden en beekeerdgronden
onderscheiden, de moerige gronden bestaan uit broekeerdgronden en de
oude kleigronden zijn op de bodemkaart niet verder onderverdeeld.
In hoofdstuk 4 zullen we nader ingaan op de onderverdeling en
omschrijving van de afzonderlijke kaarteenheden. In het thans volgende
zullen we er enkele algemene opmerkingen over maken en de wijze van
ontstaan summier aangeven.
3.2 Humuspodzolgronden
Met de naam podzolgronden geven wij zandgronden aan die een
ABC-profiel hebben, mits de B-horizont is ontstaan door inspoeling van
organische stof met of zonder ijzer- en aluminiumverbindingen (Pape,
1961).
Humuspodzolgronden noemt men de podzolen, waarin de organische
stof in de B-horizont hoofdzakelijk bestaat uit amorfe humus. Ze kunnen
een B^h-horizont hebben en komen zowel hoog boven als binnen het be
reik van het grondwater voor. In dit gebied treft men alleen veldpodzol
gronden aan. Dat zijn humuspodzolgronden, die ontstaan zijn binnen de
Invloedssfeer van het grondwater. Ze hebben een dunne A1-horizont.
Op verscheidene plaatsen in ons land wisselen podzolgronden op
korte afstand af met andere bodems. Een gering verschil in hoogtelig
ging, begroeiing en hoedanigheid van de organische stof is blijkbaar
dikwijls voldoende om uiteenlopende bodems te doen ontstaan in het
zelfde moedermateriaal (dekzand).
Ook in dit gebied is dat het geval, maar hier doet zich de compli
catie voor, dat de dekzandlaag op veel plaatsen vrij dun is. Tevens
is hij in de laagten verspoeld en met leem en klei verrijkt. De veld
podzolgronden zijn dan ook op verscheidene plaatsen wat afwijkend van
die in echte dekzandgebieden. Langs de zuidgrens zijn ze vrijwel nor
maal ontwikkeld.
3*3 Zandeerdgronden
Eerdgronden zijn minerale gronden met een duidelijke, donkere
bovengrond van minstens 15 cm dikte hetzij een minerale eerdlaag of
een moerige bovengrond, doch zonder een duidelijke podzol-B-horizont
ondieper dan 50 cm.
De meeste eerdgronden in dit gebied behoren tot de zandeerdgronden d.w.z. dat hun minerale gedeelte tussen 0 en 80 cm diepte voor
meer dan de helft van zijn dikte uit zand bestaat (zie echter ook
par. 3-b en 3.5).
De S22reerdgronden die hier gekarteerd zijn kan men zien als
zwak ontwikkelde veldpodzolgronden. De B-horizont is vaak niet vol
doende duidelijk en bevat soms roestvlekken en concreties. Ook
plekken waar de A-horizont vrijwel direct rust op de C-horizont ko
men bij deze gronden voor. In de bovenste 35 om ontbreekt echter
de roest. De gooreerdgronden liggen wat lager in het terrein dan de
aangrenzende veldpodzolgronden en wat hoger dan de beekeerdgronden.

- 11t Bij de beekeerdgronden gaat de eerdlaag vrij abrupt over in een
roestige C-horizont of in een G-horizont.
Moerige eerdgronden
Behalve de zandeerdgronden komen in dit gebied nog eerdgronden
voor met een moerige bovengrond. Deze behoren tot de moerige gronden.
De broekeerdgronden die in dit gebied voorkomen komen behalve wat
de moerigë"bövengrönd~bëtreft vrij sterk overeen met de beekeerdgrondeni! Ze liggen nog weer iets lager dan deze laatste.
Tussen de drie genoemde soorten eerdgronden bestaan plaatselijke
overgangen, die de verwantschap beklemtonen. De broekeerdgronden kunnen
echter ook verwant zijn aan de moerige podzolgronden, die men als veldpodzolgronden met een moerige bovengrond zoü kunnen betitelen. Een
voorbeeld daarvan treft men aan in het zuidwesten van het gebied rondom
een iets hoger gelegen plek veldpodzolgronden binnen een gebied met
broekeerdgronden. We hebben deze moerige gronden wegens de geringe op
pervlakte niet aangegeven op de bodemkaart.
3.5 Oude kleigronden
Kleigronden zijn minerale gronden waarvan het minerale deel bin
nen 80 cm diepte voor minder dan de helft van zijn dikte uit zand
bestaat en waarin binnen lf.0 cm geen moerige laag aanwezig is. Onder
oud verstaan we gewoonlijk ouder dan Holoceen.
Ih de als oude kleigronden gekarteerde vlakken in dit gebied,
is de dekzandlaag overwegend minder dan 40 cm dik. In het uiterste
noordwesten en noordoosten ligt er vrijwel geen dekzand op, maar elders
kan het plaatselijk dikker zijn dan l+O cm en komen er dus zandgronden
binnen deze kaartvlakken voor. Omgekeerd komen bij de teekoerdgronden
in het kaartvlak pZg56x, ook plekken voor waar de oude klei binnen
1|0 cm diepte begint, die dus tot de kleigronden behoren. Daar de dikte
van het dekzand vaak; rond de 1+.0 cm schommelt zou het veel moeite kosten
en weinig zin hebben dit tot in details uit te karteren (zie ook
par. 5«5)« Bovendien is het dekzand in de laagten verspoeld. Bovenh
is het zeer sterk lemig en is er meestal een A1-horizont in ontwikkeld.
De verwantschap tussen deze oude kleigronden en de natte en zeer sterk
lemige beekeerdgronden is dan ook groot.
Zoals in paragraaf 2.1 reeds is vermeld komt er in de ondergrond
eveneens een grote variatie voor. Als gevolg van tektonische werking,
glaciale kneding, stuwing en erosie is een over korte afstand uiteen
lopende opbouw ontstaan. Soms is het blijkbaar mogelijk geweest, dat
geologisch ouder materiaal op jonger is terechtgekomen. Zo treft men
in het westen schelpenkalk aan, die onder
kalkloze rode oude klei
ligt. Jonger materiaal kon wellicht ook in uithollingen van oudere
lagen tot afzetting komen. In het noordoosten treft men hier en daar
in de schelpenkalk zandlaagjes aan.
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k. INDELING Vim DE LEGENDA
'+.1 . Zandgronden
Zandgronden zijn minerale gronden waarvan het minerale gedeelte
tussen 0 en 80 cm diepte voor minstens de helft van zijn dikte uit
zand bestaat. De tot zandgronden behorende bodemeenheden in dit
gebied hebben geen moerige bovengrond. Het zijn humuspodzolgronden
en zandeerdgronden. De humuspodzolgronden hebben een duidelijke
humuspodzol-B en een dunne A1-horizont; de zandeerdgronden hebben een
minerale eerdlaag.
Er komen in dit gebied voor:
a. Veldpodzolgronden (code Hn51 en Hn53)
Humuspodzolgronden met hydromorfe kenmerken.
Achter de codes is een x toegevoegd indien in de ondergrond,
beginnend tussen '+0 en 120 cm^ oude klei voorkomt.
b. Gooreerdgronden (code p2n53> pZn53x en pZn55x).
Zandeerdgrcrtden met hydromorfe kenmerken, die geen roest in het
profiel hebben. Indien wel roest voorkomt dan begint deze dieper
dan 35 cm. of is over meer dan 30 cm onderbroken.
c. Beekeerdgronden (code pZg53* pZg55, beide event, met achtervoeging
"x"j en pZg56x), zandgronden met hydromorfe kenmerken en roest.
Bij alle zandgronden is de textuur aangegeven door middel van een
cijfercode achter de lettercode (zie ook paragraaf '+J4).
'+.2. Moerige gronden
Deze gronden hebben een moerige bovengrond of een moerige tussen
laag. De moerige gronden in dit gebied komen voor het overige overeen
met de beekeerdgronden.
a. Broekeerdgronden (code vUz).
Moerige eerdgronden met een zandondergrond.
.3•

Oude kleigronden

Dit zijn de gronden in keileem, secundaire, eventueel tertiaire
klei. Zij hebben meestal een dunne dekzandlaag bovenop. Voor een
begripsomschrijving en korte bespreking verwijzen we naar paragraaf
3.5.
'+.!+. Textuurindeling
a. Indeling naar de lutumfractie (zie ook afb. 5a).
lutum

code

naam

8 - 17,5
17,5- 25
25 - 35
35 - 50
> 50

1
3
5
7
9

lichte zavel )
zware zavel
)
lichte klei
matig zware klei )
zeer zware klei )

8 - 2 5
17,5- 35
25 - 50
> 35

2
k
6
8

zavel
zware zavel tot lichte klei
lichte tot matig zware klei
zware klei.

zavel
zware klei
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b. Indeling naar mediaan van de zandfractie (M50)
code

M 50 tussen
50
105
150
210
'420

en 105 rau
en 150 mu
en 210 rau
en '+20 mu
en 2000 mu

1
5
5
7
9

naam
uiterst fijn zand )
zeer fijn zand
) fijn zand
matig fijn zand
)
matig grof zand ))
grof zand
zeer grof zand )

c. Indeling naar de leemfractie (zie ook afb. 5b)
% leem
0 10 17,532,550 85 -

1 0
17,5
32,5
50
85 )
100 )

code
1
3
5
7
Q
y

naam
leemarm zand
zwak lemig zand
)
sterk lemig zand
)lemig zand
zeer sterk lemig zand)
(zandige leem
)
leem
(siltige leem
)

Met de onder a gegeven indeling wordt de zwaarteklasse van een
kleihorizont aangegeven; de onder b en c genoemde klassen worden
gebruikt voor het benoemen van korrelgrootte-verdeling van het zand en
lemigheid van zandlagen.
De cijfercodes vormen een onderdeel van de vlakkencodering op de
bodemkaart. Bij zandgronden heeft het eerste cijfer in de codering
betrekking op de korrelgrootteverdeling van het zand en het tweede
op de lemigheid van de bovenste zandlaag.
Evenals bij de onder a gegeven indeling vermeld is, kunnen ook
onder b. en c. twee opeenvolgende klassen zijn samengetrokken (even
cijfers).
'+.5- De organische- stofklassen
Afbeelding 5c geeft de benaming van de organische stofklassen
weer. Uit de figuur blijkt dat de klassegrenzen afhankelijk zijn van
het lutumgehalte; zo bevat een kleigrond uit de klasse venig (C2) meer
organische stof dan een zandgrond uit die klasse (C1 ).

In kleigronden en kalkhoudende oude klei- en zandgronden wordt
per horizont het kalkgehalte vastgesteld. Naar het verloop van het
kalkgehalte in het profiel kan men dan de gronden indelen* zoals is
aangegeven in ons rapport 703> dd. sept. 1966, over de " Nieuwe
Zuider Lingedijk*:,
De gronden in dit gebied zijn nagenoeg kalkloos, d.w.z. dat ze
globaal uitgedrukt binnen 80 cm over tenminste 50 cm zelfs geen
hoorbare reactie vertonen bij overgieten met verdund handelszoutzuur
en dus kalkloos zijn (minder dan ca. 0,5$ CaCO^).
De grondwatertrappenindeling
De grondwatertrap (Gt) is een indeling van de gronden naar de
gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) en de gemiddelde laagste
grondwaterstand (GLG).
De Gt van een bepaalde plek is alleen exact vast te stellen
na jarenlange intensieve grondwaterstandsmetingen. Door op zulke
plekken het bodemprofiel te bestuderen kan er verband gelegd worden
tussen de Gt en de profielkenmerken, die met de waterhuishouding
verband houden (hydromorfe kenmerken).

-17Deze kenmerken zijn bijvoorbeeld moerige lagen, roest-, reductie- en
blekingsverschijnselen. Hierbij zij opgemerkt dat op veel plaatsen
de waterhuishouding ingrijpend is gewijzigd. Veel gebieden zijn
beter ontwaterd, andere zijn daarentegen natter geworden, bijv. door
het opzetten van water in de zomer. Dit weerspiegelt zich o.a. in de
grondwaterstand, het bodemgebruik, de structuur van de grond en nieuw
gevormde roest- en reductievlekken.
Voor het aangeven van de Gt-grenzen wordt, evenals voor het
omgrenzen van bodemeenheden ook gebruik gemaakt van landschappelijke
kenmerken., zoals bodemgebruik, kleine hoogteverschillen en slootwater
standen.
De grondwatertrappen zijn als volgt ingedeeld:

Crt

I
II
III
IV
V
VI
VII

GHG

GLG

-

< '40
> '40
< '40
'40 > 8o

cm
cm
cm
80 cm
cm

< 50 cm
50 - 80 cm
80 - 120 cm
80 - 120 cm
> 120 cm
> 120 cm
> 1 2 0 cm

Globale omschrijving van de ligging
voortdurend nat
nat
zeer vochtig
matig vochtig
wisselend vochtig en droog
matig droog tot droog
zeer droog.

De grondwatertrappen zijn op een afzonderlijke kaart (bijl.2)
weergegeven, doch staan ook op de bodemkaart vermeld.
De hierop voorkomende Romeinse cijfers hebben nl. betrekking op boven
genoemde indeling. Voor zover de omgrenzing van de Gt's niet samenvalt
met de bodemgrenzen is die aangegeven met een onderbroken lijn.
•'+.8. Toevoegingen en algemene onderscheidingen.
Profielkenmerken die over de gedeeltelijke of gehele oppervlakte
van twee of meer overigens van elkaar verschillende kaarteenheden
voorkomen, -worden veelal aangegeven door middel van toevoegingen of
algemene onderscheidingen.
In dit gebied is dat het geval met de toevoeging " m
waarmee wordt
aangegeven dat er plaatselijk in de bovengrond iets vrije kalk voor
komt.
De algemene onderscheiding voor sterk vergraven of opgehoogde
gronden komt slechts op één plaats voor. Bij de aanleg of uitbreiding
van de kalksteengroeve is hier een deel van de bovengrond als balast
gedeponeerd. We laten deze storthoop verder buiten beschouwing.
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5. BESCHRIJVING VAN DE MARTEENHEDEN

5»1 Veldpodzolgronden (code Hn)
De veldpodzolgronden zijn onderverdeeld naar de dikte van de zand
laag waarin de podzol is ontstaan en naar de lemigheid van de boven
grond. Het leemgehalte ligt beneden de 10$ of even daarboven; aangege
ven met de codes Hh51 resp. Hh55» Het cijfer 5 in deze codes geeft aan,
dat het zand overal matig fijn is.
Naar de dikte van de zandlaag is onderscheid gemaakt tussen gron
den waarbij deze dikker is dan 120 cm (codes Hn51 en Hn53) en gronden
waarbij ze I4.O à 120 cm dik is omdat ze op oude klei rust. Dit laatste
is aangegeven door aan de code de letter x toe te voegen (HhS1x en Hn53x}.
De veldpodzolgronden liggen in kleine vlakjes verspreid. In het
noordoosten komen ze niet voor. In totaal beslaan ze ca. Ij deel van de
totale oppervlakte van het terrein.
Op de meeste plaatsen is het podzolprofiel duidelijk ontwikkeld,
maar vooral daar waar de zandlaag dun is treft men ook profielen aan
met een minder duidelijke B-horizont. Binnen het kaartvlak Hh51 voor
zover op Gt VII gelegen is dat eveneens het geval. We komen hierop nog
terug. Overigens ligt een groot deel van deze gronden op Gt V en VI,
maar Gt III komt eveneens voor.
a. Veldpodzolgronden met een leemarme bovengrond (code Hh51 en Hh51x)
Binnen het kaartvlak Hn51 op Gt III, in het zuidoosten, treft men
klassieke voorbeelden aan van een humuspodzol met gereduceerde onder
grond. De profielbeschrijving 1 geeft een indruk van deze gronden.
De kaarteenheid Hn51x komt min of meer overeen met Hh53x. Uiter
aard is er enig verschil in het leemgehalte van de bovengrond. Voor
een globale profielbeschrijving zij verwezen naar hetgeen in deze para
graaf onder b. wordt vermeld.
Het kaartvlak Hn51 op Gt VII is gekenmerkt door een minder duide
lijk podzol-B-horizont. Plekken waar de profielvorming wel voldoende
duidelijk is om van een podzol te spreken komen er echter ook in voor.
Ter wille van de eenvoud hebben we dit vlak in zijn geheel als veldpodzolgrond gekarteerd. De aanwezigheid van een oude zandgroeve wijst
erop, dat reeds lang bekend was dat hier zand gewonnen kon worden.
Mogelijk zijn hier vroeger plaggen gestoken en is daardoor de oorspron
kelijke bovengrond verdwenen. Profielbeschrijving 2 geeft een dergelijk
onduidelijk podzolprofiel weer, waarin slechts vaag verschillende hori
zonten onderkend kunnen worden (zgn. vaaggronden).
Profielbeschrijving 1
0-10 cm zwart tot zeer donkergrijs, humeus,leemarm matig fijn zand
met veel afgeloogde zandkorrels
10-20 cm grijs tot donkergrijs, matig humusarm, leemarm matig fijn
zand (loodzand)
20-35 cm zeer donker grijsbruin, matig humeus, leemarm matig fijn
zand naar beneden donkerbruin en soms met zwakke roestvlekjes
35-50 cm donkerbruin tot geelbruin, zeer humusarm, leemarm matig
fijn zand, soms met zwakke roestvlekjes
5O-7O cm geelbruin tot licht geelbruin, uiterst humusarm, leemarm
matig fijn zand soms met zwakke roestvlekjes
70-100 cm grijsgeel uiterst hurnusarm, leemarm matig fijn zand
100cm grijs gereduceerd, uiterst humusarm, leemarm matig fijn
zand
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Profielbeschrijving 2
0-3
3-10
10-20
20-80
80-110
110-

cm zeer donkergrijs tot grijs, humeus, leemarm matig fijn zand
met zeer veel afgeloogde zandkorrels
cm donkerbruin tot donker geelbruin, matig humusarm, leemarm
matig fijn zand
cm geelbruin, zeer humusarm, leemarm matig fijn zand
cm licht geelbruin tot okergeel, uiterst humusarm, leemarm
matig fijn zand
cm geel, uiterst humusarm, leemarm matig fijn zand met okergele
roestvlammen
cm licht grijsgeel, uiterst humusarm, leemarm matig fijn zand
met zeer donkerbruine mangaari-ijzer-concretiesj weinig roest

b. Veldpodzolgrond met zwak lemige bovengrond (code Hh53 en Bn53x)
De bodemvorming in deze gronden komt overeen met die van de voor
gaande eenheden. Al naar gelang de ligging lager is, is de ondergrond
grijzer van kleur ten gevolge van reductie. Bij de leemarme veldpodzolgronden gaven we daarvan een voorbeeld.
Hieronder volgt een voorbeeld van een humuspodzol op Gt V.
Profielbeschrijving 3 geeft een indruk van de eenheid Hn53; in be
schrijving 1+ wordt de eenheid Hh53x globaal aangegeven. Binnen deze
laatste eenheid komen ook plekken voor waar de A2- en B2-horizont duide
lijker ontwikkeld zijn. Zoals we aan het begin van deze paragraaf reeds
mededeelden lopen de profielen van plek tot plek wat uiteen als gevolg
van de wisselende dikte van de zandlaag.
Profielbeschrijving 3
0-10 cm zwart, humeus, zwak lemig matig fijn zand met grijze vlekken
waarin zeer veel afgeloogde zandkorrels voorkomen
10-25 cm grijs, matig humusarm, leemarm matig fijn zand (loodzand)
25-k0 cm zeer donker grijsbruin, matig humeus, leemarm matig fijn zand.
Naar beneden donkerbruin en soms met zwakke roestvlekjes
I4.O-6O cm donkerbruin tot geelbruin, zeer humusarm, leemarm matig fijn
zand, soms wat verkit en met zwakke roestvlekjes
60cm geelbruin, uiterst humusarm, leemarm matig fijn zand aanvan
kelijk nog met zwakke roestvlekjes, naar beneden bleker en •
grijzer van kleur
Profielbeschrijving 1).
0-5

cm zwart, humeus, zwak lemig matig fijn zand met veel afgeloogde
zandkorrels
5-10 cm grijsbruin tot licht bruingrijs, matig humusarm, leemarm matig
fijn zand (loodzand)
10-35 cm vlekkerig zeer donker grijsbruin tot donker geelbruin, matig
humusarm en zwak lemig matig fijn zand
35-60 cm licht geelbruin tot donker geelbruin, zeer humusarm, leemarm
matig fijn zand soms met roestvlekjes en -concreties (wortel
pijpjes)
60~
cm flets olijfbruin, uiterst humusarm, zeer sterk lemig zand
of zandige lutumhoudende leem, met veel groengrijze reductievlekken en okerbruine roestspikkels. Soms bovenin met een
enkel grindje en kalkhoudende leemlagen of lichtgrijze kalk
steen onderin.
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5.2 Gooreerdgronden (code pZn)
De gooreerdgronden zijn op gelijke wijze onderverdeeld als de
veldpodzolgronden. Er komen gooreerdgronden met een zwak lemige en
met een sterk lemige bovengrond voor, resp. pZn53 en pZn55• De dikte
van de zandlaag is bijna overal lj.0 à 120 cm, alleen langs de zuidgrens
komen plekjes voor waar het zand meer dan 120 cm dik is.
Het zand is over het algemeen matig fijn, maar langs de oostgrens
van het westelijke vlakje pZn55x troffen we op een plek
matig
grof zand in de ondergrond aan. Binnen de sterk lemige
kaartvlakken komen ongetwijfeld ook enkele plekken voor waar de boven
grond minder lemig is. Hetzelfde kan gezegd worden van de zwak lemige.
De totale oppervlakte bedraagt ca. 2 ha of ca. 10$ van het gehele
terrein, verspreid in zeer kleine vlakjes. Vaak zijn dit plaatsen die
iets hoger liggen dan de omgeving, soms vormen de gooreerdgronden de
overgang van podzolgronden naar beekeerdgronden. De profielontwikkeling
stemt hiermee overeen.
• De Gt's V en VI komen het meest voor, maar Gt III is ook aanwezig.
a. Gooreerdgronden met een zwak lemige bovengrond (code pZn53

en

pZn53x)

De dikte van de zandlaag is bij de zwak lemige gooreerdgronden
alleen op sommige plaatsen meer dan 120 cm. De daar aangetroffen profie
len komen voor het overige ongeveer overeen met die op plaatsen waar
de zandlaag minder dan 120 cm dik is. Van een dergelijk profiel geven
we hieronder een globale beschrijving. Er komen ook plekken voor waar
de B-horizont nog minder duidelijk is of geheel ontbreekt. Zulke pro
fielen lijken op die binnen de eenheid pZg53 (beekeerdgronden, par. 5*3)*
maar bij deze laatste treffen we in de Al-horizont minder afgeloogde
zandkorrels aan terwijl de roest er ondieper begint.
Profielbeschrijving 5
0-5
5-15
15-35
35-6o
60-90
90-

cm zwart, zeer humeus, zwak lemig matig fijn zand, met afgeloog
de zandkorrels
cm licht bruingrijs, zeer humusarm, leemarm matig fijn zand
(loodzand)
cm aanvankelijk vlekkerig donkerbruin tot bruin, matig humusarm,
zwak lemig matig fijn zand dat naar beneden lichtbruin van
kleur is
cm licht geelbruin tot grijsgeel, uiterst humusarm, zwak lemig
matig fijn zand met roestvlekjes en soms met roestconcreties
(wortelpijpjes) en enkele grindjes
cm licht olijfbruin tot olijfgroen, zeer humusarm, zeer sterk
lemig zand of lutumhoudende zandige leem met okergele roest
vlekken
cm vlekkerig roodbruin en donkerbruin, uiterst humusarme lutum
houdende zandige leem met enkele grijze kalkhoudende harde
brokjes."

b. Gooreerdgronden met een sterk lemige bovengrond (code pZn55x)
Deze gronden komen, afgezien van de lemigheid van de bovengrond,
overeen met de voorgaande.
5-3 Beekeerdgronden (code pZg)
De beekeerdgronden beslaan in totaal ca. een derde deel van het
gebied. Ze ligjen hoofdzakelijk in het lage middengedeelte en in het
zuidwesten. Het grootste deel is gekarteerd als Gt III. In het noorden
ligt een deel op Gt V en in het zuiden komt Gt II voor.
" In het noorden ontbreekt de roodbruine leem en bestaat deze laag ge
heel uit grijze schelpenkalk.
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Behalve zwak- en sterk lemige beekeerdgronden komt ook een kaartvlak
voor waar sterk en zeer sterk lemige plekken elkaar afwisselen. De dikte
van de zandlaag is alleen in het zuidwesten en zuidoosten van het gebied
meer dan 120 cm. Binnen de eenheid pZg56x is dat nergens het geval. Daar
komen zelfs plekken voor waar het zand minder dan 40 cm dik is. De ver
breiding hiervan is niet in kaart gebracht, maar we hebben de indruk dat
ze voorkomen in het noordoostelijke deel van het grote vlak van deze kaarteenheid en langs het oost-west lopende beekje. Overigens blijkt in deze
zeer vochtige omgeving de plantengroei weinig te reageren op de vrij kleine
verschillen in de dikte van de zandlaag.
a. Beekeerdgronden met een zwak lemige bovengrond (code pZg53 en pZg53x)
De zwak lemige beekeerdgronden komen voor in het zuidoosten van het
gebied. Langs de zuidgrens van het kaartvlak pZg5îx en in de uiterste zuid
oosthoek van het gebied is de zandlaag dikker dan 120 cm. Afgezien van dit
verschil kan een globale profielbeschrijving er als volgt uitzien.
Profielbeschrijving 6
0-20 cm
20-40

cm

40-70 cm
70-90 cm
90-110 cm
110-

cm

zwart tot zeer donkergrijs, humeus, zwak lemig matig fijn zand
soms met enkele roestpikkels
licht geelbruin, uiterst humusarm, leemarm of zwak lemig ma
tig fijn zand met roestvlekjes
grijsgeel uiterst humusarm, leemarm of zwak lemig matig fijn
zand met okergele roest
licht olijfbruin tot olijfgroen, zeer humusarm, zeer sterk
lemig zand of lutumhoudende zandige leem met okergele roest
vlekken, gelaagd kalkrijk
vlekkerig roodbruin uiterst humusarme lutumhoudende zandige
leem, vaak iets kalkhoudend
lichtgrijze schelpenkalk

b. Beekeerdgronden met een sterk lemige bovengrond (code pZg55 en pZg55x)
De eenheid pZg55 treft men aan in het zuidwesten. Een ander kaartvlak
strekt zich vanaf de noordgrens in het westen naar het oosten uit. Hier is
de zandlaag, die op schelpenkalk rust, dunner dan 120 cm (code pZg55x).
Afgezien van de verschillen in de ondergrond en in de lemigheid kunnen
we voor een globale indruk verwijzen naar profielbeschrijving 6. In het
noordwesten komt in de bovengrond hier en daar iets koolzure kalk voor
(<
CaCO^; toevoeging "m").
c. Beekeerdgronden met een sterk tot zeer sterk lemige bovengrond (code
pZg56x)
Een vrij groot kaartvlak van deze gronden ligt in het middengedeelte
van het gebied. Een smalle strook ligt in het westen. De bovengrond bevat
op veel plaatsen iets koolzure kalk (< -§$ CaCO^; toevoeging "m").
Overigens komen de profielen in het algemeen min of meer overeen met
de onder a beschrevene. Overgangen naar de oude kleigronden treft men
echter ook aan.

5.4 Broekeercteronden (code vWz)
Deze gronden zijn in de legenda vermeld onder het hoofd moerige
gronden. Ze liggen voornamelijk in het zuidwesten en beslaan ca. 7 %
van de oppervlakte. Bijna de hele oppervlakte ligt op Gt II.
In paragraaf 3.3 vermeldden we reeds dat deze gronden min of meer
vergelijkbaar zijn met de beekeerdgronden. Hieronder geven we een globa
le profielbeschrijving. Ten gevolge van de lage ligging is de zandondergrond gereduceerd.

- 22 -

Binnen het kleine vlakje op Gt I bestaat de bovengrond gedeelte
lijk uit mesotroof zeggeveen. In het apart gelegen oostelijke vlakje
wijkt het profiel af, doordat daar de humeuze laag dikker is en een
opbouw vertoont die doet denken aan een vroegere stroombedding. Zoals we
in paragraaf 2.1 reeds opmerkten komt voorts in het grootste kaartvlak
van deze eenheid op zeker één plek een kalkmeerbodem voor. Langs de
noordgrens treft men in de ondergrond geërodeerde rode oude klei aan.
Profielbeschrijving 7
0-50 cm bruinzwart, humusrijk tot venig, zwak of sterk lemig matig
fijn zand
5O-70 cm lichtbruin tot grijsgeel uiterst humusarm, zwak lemig matig
fijn zand met okergele roestvlekken
70cm grijs gereduceerd, uiterst humusarm, leemarm matig fijn zand

5-5 Oude kleigronden (code KX)
De oude kleigronden bedekken bijna een kwart van de totale opper
vlakte. Ze komen voor in het noordoosten op schelpenkalk en in het
noordwesten op rode oude klei. In de paragrafen 2.1 en 34 kwamen deze
gronden reeds ter sprake. In het oosten hebben we Gt V en VI gekarteerd
in het westen Gt II en III.
We beperken ons hier tot het geven van globale profielbeschrijvingen.
Do eerste heeft betrekking op het oostelijke deel, de tweede op het
westelijke.
Profielbeschrijving 8
O-25 cm zeer donkergrijs tot zwart, humeus, sterk tot zeer sterk le
mig matig fijn zand. Soms met enkele roestvlekjes en iets
kalkhoudend
25-60 cm

60-

cm

licht grijsbruin, zeer humusarm, zeer sterk lemig matig fijn
zand of lutumhoudende zandige leem met okergele roestvlekken.
Soms met iets koolzure kalk
lichtgrijze schelpenkalk, soms met zandige lemige laagjes
waarin roest voorkomt.

Profielbeschrijving 9
0-25 cm zeer donkergrijs tot zwart, humeus, sterk tot zeer sterk le
mig matig fijn zand. Soms met enkele roestvlekjes en iets
kalkhoudend
25cm vlekkerig roodbruine en donkerbruine, zeer humusarme rode
oude klei naar beneden met lichtgrijze kalkarme tot kalkrijke
vlekken. Soms volgt binnen 120 cm nog lichtgrijze schelpen
kalk
5.6 De begroeiing

Er komen zoveel beïnvloedende factoren in de vegetatie tot uiting
dat het moeilijk is om steeds de betekenis van de optredende verschil
len vast te stellen. Het spreekt haast vanzelf dat we bij het zuiver
veldbodemkundige onderzoek niet zo heel veel aandacht aan de begroei
ing schenken.
Toch menen we in enkele zeer grove trekken bepaalde wetmatighe
den vastgesteld te hebben bij het vergelijken van de profielopbouw
en de grondwatertrap met de vegetatie. Om hiervan een globaal over
zicht te hebben, stelden we de onderstaande samenvatting op, waarin
maar weinige van de aanwezige plantensoorten zijn genoemd. Ook is er
niet gestreefd naar nauwkeurigheid.
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de vegetatie in dit gebied vastlegde, waaruit ons bleek dat de tegen
woordige situatie terdege verschilt van de toenmalige (Westhoff, 1938).
a. Veldpodzolgronden
Een groot deel van de veldpodzolgronden ligt in hei. Daar treden
de volgende soorten op de voorgrond:
Struikhei, Rode bosbes, Schapengras, Veldbiessoorten, Berk, Schapenzuring, Pijpestro, Pilzegge, Bochtige smele, Stekelbrem, Eik, Kruipwilg.
In het bos zijn vooral de volgende soorten belangrijk:
Eik, Berk, (Grovedan) , Pijpestro, Bosbes, Hazelaar, Sporkenhout, Krui
pend struisgras, Rode bosbes, Reukgras, Hengel, Kamperfoelie, Bramen,
Witbol, Havikskruiden, Tormentil, Klimop, Lijsterbes.
In het gedeelte waar toevoeging "m" is aangegeven treden tevens
soorten op de voorgrond die bij de beekeerdgronden worden genoemd.
Overigens is ook elders binnen de veldpodzolgronden nog een vrij grote
variatie in de begroeiing te constateren. We geven hier slechts een
ruwe schets en laten de mossen buiten beschouwing.
b. Gooreerdgronden
De oppervlakte is gering. De vegetatie toont enerzijds overeenkomst
met die van de veldpodzolgronden, anderzijds komen er ook enkele soor
ten in voor die bij de beekeerdgronden worden genoemd.
c. Beekeerdgronden
In verband met de uiteenlopende zwaarte van de bovengrond en de
verschillende ligging t.o.v. het grondwater treden duidelijke ver
schillen op in de vegetatie. De volgende soorten treft men vooral aan
in de vlakken waar iets koolzure kalk in de bovengrond voorkomt:
Slanke sleutelbloem, Heelkruid, Boskortsteel.
Men ziet er in het bos naast Eik, Els en Berk, veel Haagbeuk en Es.
Voorts zijn daar over het algemeen de volgende soorten van belang;
Hazelaar, Sleedoorn, Bosanemoon, Kruipend struisgras, Pinksterbloem, Mei
doorn, Taxus, Lijsterbes, Sporkenhout, Kornoelje, Wilg, Kardinaalsmuts,
Gelderse roos, Kers, Penningkruid, Witbol, Rivin's viooltje, Walstro,
Zenegroen, Salomonszegel, Gele dovenetel, Wijdarige zegge, Pilzegge,
Klimop, Kamperfoelie, Paardebloem, Heksenkruid, Bramen, Bosaardbei,
Glidkruid, Moerasspirea, Moeraswederik, Kleine valeriaan, Drienerfmuur,
Klaverzuring, Dalkruid, Framboos, Kale jonker, Muursla, Drienervige
muur, Bitterzoet, Pitrus, Bosandoorn, Robertskruid, Schaduwgras, Look
zonder look, Grote brandnetel, Zevenblad.
Niet alle soorten komen naast elkaar voor. De soortensamenstelling
loopt uiteen, zoals ook de bodemkaart en grondwatertrappenkaart ver
schillen aangeven. Op een verdere onderverdeling naar voorkomende plan
tensoorten kunnen we hier niet ingaan, maar het is wel duidelijk dat
er bepaalde combinaties zijn te onderscheiden. We hebben de indruk
dat in het bos een harmonisch geheel is ontstaan. De struiklaag is
echter hier en daar (nog) te dicht voor het optreden van een uitbun
dige ondergroei.
Het noordoostelijke deel van het kaartvlak pZg55x ligt in hei.
Hier treft men o.a. de volgende soorten aan:
Pijpestro, Struikhei, Dophei, Kruipend struisgras, Berk, Jeneverbes,
Veldbiessoorten, Kruipwilg, Eik, Meidoorn, Pilzegge, Schapengras,
Tandjesgras, Blauwe zegge, Kleine valeriaan en Kale jonker.
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In fret zuiden van het kaartvlak pZg56x ligt een perceel dat vroe
ger in gras lag, doch nu is daar hakhoutstruweel waarin peppels zijn
geplant. De vegetatie toont hier enige overeenkomst met die op de broekeerdgronden (zie hierna) al komen er ook soorten in voor die in de bos
sen op de beekeerdgronden algemener worden aangetroffen.
d. Broekeerdgronden
De begroeiing in het kleine vlakje sluit aan bij die op de beek
eerdgronden. In het grote vlak ligt een moerassig wilgenstruweel met
grazige tussenruimten. We noteerden de volgende soorten:
Kruipende boterbloem, Moeraswederik, Kruipend struisgras, Pitrus,
Watermunt, Pinksterbloem,Moeraswalstro, Moerasspirea, Gele lis, Engel
wortel, Moeraspaardestaart, Koekoeksbloem, Ruwbeemdgras, Bitterzoet,
Egelsboterbloem, Wateraardbei, Bosrus, Reukgras, Witbol, Kale jonker,
Pijpestro.
e. Oude kleigronden
De oude kleigronden hebben een begroeiing die sterk overeenkomt
met die op de beekeerdgronden. Binnen de vlakken waar toevoeging "m"
is aangegeven treft men bos aan en is de ondergroei zoals in de bossen
op de beekeerdgronden.
In het gedeelte waar de toevoeging "m" ontbreekt ligt een heideveldje. De plantensoorten die hier voorkomen zijn reeds genoemd bij de
beekeerdgronden (eenheid pZg55x, noordoostelijke deel).
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6.

DE GRONDWATERTRAPEEN

De indeling in grondwatertrappen kwam reeds ter sprake in par. 4.7.
Bij de bespreking van de bodemeenheden (hfdst, 5) werd iets vermeld
over de ligging ten opzichte van het grondwater. In dit gebied komen
de Gt's I, II, III, V, VI en VII voor. Ze zijn op een afzonderlijke
kaart (bijl. 2) met gekleurde vlakken aangegeven.
Deze kaart geeft de verbreiding van de verschillende grondwatertrappen ook per bodemeenheid weer, doordat de begrenzing en de code
ring van de bodemeenheden ook op deze kaart zijn aangegeven.
Zoals uit de kaart blijkt is het noordelijke deel van het gebied
droog (Gt VT en VII) of wisselend vochtig en droog (Gt V). De rest is
overwegend zeer vochtig tot nat (Gt III en II). Binnen de bodemeenheid
vWz hebben we één plekje als Gt I aangegeven.
Men moet in een gebied äLs het onderhavige, dat zo'n ingewikkelde
geologische opbouw heeft, er wel om denken dat de geschatte Gt's niet
geijkt zijn aan jarenlange intensieve waterstandsmetingen ter plaatse.
Dergelijke metingen zouden hier overigens nogal grote variaties in de
grondwaterstanden kunnen aantonen bij gelijke hoogteligging van twee
plekken op bijvoorbeeld 20 meter afstand van elkaar. We hebben namelijk
de indruk dat er hier en daar scheuren of geulen in de geologisch
zeer oude en vaste ondergrond bestaan, die later met zand zijn opge
vuld. Daardoor zou het water plaatselijk sneller kunnen afstromen.
Deze indruk werd vooral gevestigd door het pleksgewijze optreden van
okergele roestlagen.
Als object voor gedetailleerd intensief onderzoek kan dit een in
teressant punt zijn, voor beheersplannen lijkt ons de thans vervaardig
de grondwatertrappenkaart voldoende.
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