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Voorwoord

Be bodemkundige verkenning van het 0# Ra rL—natuurreservaat " Het
Bosje van Hey/endaal" werd uitgevoerd op verzoek van Ir A„ Bakker, de Con
sulent voor natuurbehoud van het Staatsbosbeheer te Arnhem.

ó8,

De «ifspraak hiertoe werd gemaakt op de vergadering van 17-9-'

ge

houden in het kantoor van het Staatsbosbeheer Velperweg 53» Arnhem.
Het doel van de verkenning is een boderakundige bijdrage te leveren
voor de opatelling van een voorlopig beheersplan van het natuurreservaat.
De verkenning werd uitgevoerd op 7-10-'68 door J. F. Bannink en Ir
Jo G. Pape, hoofd van het Rayon Oost van d® Stichting voor Bodemkartering.

De Adjunet Directeur

Ir RoPaHoP» van der Schans

Algemeen

Naam van het terrein:

"Het Bosje van Heyendaal"

Verkend door:

J» F« öannink en Ir J, 0« Pap©

Datums

Oktober 1968

Opdrachtgevers

Staatsbosbeheer Arnhem

Ligging van het reservaat s

Kaartblad 3 3 H . Coördinaten

Oppervlakte:

2.08 ha

2 1 1 — 2 1 2 j — 457

Cultuurgeschiedenis
Het terrein bestaat uit bos, grasland en bouwland. Het gehele terrein
i3 vermoedelijk oppervlakkig bewerkt. Dit ia zeker het geval met het bouwland
en het grasland»
Het cultuurland moet ontgonnen zijn uit bos of struweel. Het cultuurland is
tot voor kort geregeld bemest. Het terrein is niet of nauwelijks vergraven
of afgegraven.
Geologie
Ontstaan:

Het terrein ligt in een uiterwaardengebied, waarvan de lage
gedeelten periodiek onder water lopen. Sen. groot deel van de
omgeving van Gortenoever vormt een. kronkelwaard, die is gevormd
door de meanderende IJssel. Door de oever te ondermijnen is de
buitenbocht van een grote meander voortdurend naar buiten ver
plaatst. Aan de binnenbocht werd zand opgehoopt door de z.gon.
hélicoïdale stroming( een stroming, die over de bodem van de ri
vier zand van de buiten- naar de binnenbocht verplaatst)«
Dit, deed e®n aantal achter elkaar liggende zandruggen ontstaan,
evenwijdig aan de meander van de rivier en gescheiden door laag
ten.
De kronkelwaard is jong. De ouderdom moet worden geschreven in
honderden en niet in duizenden jaren.

Mineralogie

Het zand is IJsselzand, dat veel gemakkelijk verweerbar© mine
ralen bevat en dat over het gehele terrein kalkrijk is.

Lithologie

De zandrug is opgebouwd uit kalkrijk, bont, scherp rivierzand
met meestal een korrelgrootte van 200 — 250 mu. Soms, vooral
onder in het profiel, is de korrelgrootte iets grover,, In de
ondergrond komen in de regel slibhoudende bandjes voor5 de boven
grond bevat overal enig lutum, dat in het profiel van boven naar
beneden afneemt.
Op de hoogste plaatsen is het lutumhoudende dek het geringst van
afmeting (ca 25 cm) en van

lutumgehalte (5 - 8$). Op de

flanken neemt de dikte van het dek toe naar de laagte- op sommi
ge lage plaatmen tot ruim 80 om —, evenals het lutumgehalte( van

8 tot 17$)•
He.

en.

landschapsvorm

Hst gehele terrein ligt op een rug, die enige meters hoger is
dan de aangrenzende laagten, in het kronkelwaardlandschapo Het
wordt wel met de naam " riohel- en sleuvenlandschap" aangeduid.
De licht gebogen rug loopt evenwijdig met de raeander van Ie ri
vier; de helling, in de riobting van de IJssel, is veel steiler
dan die aan de andere kant» Er komen kleine hoogteverschillen
voor tuysen de punten, die de as van le rug vormen®

Bodem
Boringen:

Sr "ijn 7 boringen uitgevoerd tob 120 cm diepte; een tweetal ia
beschreven. De ligging is aangegeven op fig. 1®

Ro lemvormingt

Van duidelijke bodemvorming ia geen sprake. De grond is nog ge
heel kalkrijk. De bovengrond is verrijkt met organische stof,
variërend van 2 - 4De organische stof is meestal zwart. Onder
de humushoudende bovengrond is het materiaal bruin, met ijzer
huidjes om de zandkorrels. Dit wijst er op dat de bodemvorming
onder droge omstandigheden verloopt. De ondergrond bestaat uit
grijs onveranderd aand.
De bovengrond is donkerder, met een hoger humusgehalte naarmate
er minder lutum in voorkomto

profielbe—

3chrijvingen: Een tweetal representatieve profielen zijn beschreven.

Profiel nr 5

numus

horizont

diepte

41

0 — 25 cm

<2

kleur

opmerkingen

15

10 YR 3 / 1

CP.l

25 - 60

"

12-8

10 YR 4/3

C 2 o2

60 - ... "

<5

10 YR 5/3

<2

kleur

kalkrijk

Profiel nr
horizont
A1.1

Al .2

02.1
G 2. 2

diepte
0
:>s
40
60

2.5

40

60

numus

al

cm

5 - 8
5 - 8
< 5
< 5

10
10
10
10

YR
YR
YR
YR

opmerkingen
}/2
3-|/3

4/4
5/4

kalkrijk

II
II
I»

Opmerking*

Op 7~lO-'ó8 grondwater 110 cm — m^Vo

Benaming:

De gronden behoren tot de kalkrijke duinvaag-vorstvaag— en
ooivaaggronden.

Hydrologie
Ontwatering:

Sr is geen kunstmatig ontwateringsstelsel aanwezig. De rug ligt
bol, zodat overtollig regenwater gemakkelijk naar de aangrenzen
de laagten kan weglopen0

Grondwater:

Het grondwater staat gewoonlijk diep. Het overgrote deel van het
terrein ligt op Gt VII. De rand is soms Gt VI en Gt V. Deze
rand iß aan de westzijde wat breder dan aan de oostzijde.»

Doorlatend—

heidi

De gronden zijn zeer goed doorlatend. De aanwezigheid van enige
alibbandjes in de ondergrond kan de snelheid waarmee het water
wegzakt enigszins remmen, echt storen doen deze laagjes nieto

Voohthoudend
vermogen»

De gronden hebben gewoonlijk geen hoog vochthoudend vermogen«»
In de lutum— en humushoudende bovengrond kan een redelijke hoe
veelheid vocht worden opgeslagen; in de ondergrond ifi er slechts
zeer weinig vocht beschikbaar0 De hoge zandige gedeelten zijn
droogtegevoalig, de flanken zijn dit in mindere mate.

Overatromings—
gevaar:

De aanwezigheid van lutum in de bovengrond wijst er op dat de
rug zo nu en dan kan overstromen. Uit het geringe lutumgehalte
op de hoogste plaatsen blijkt, dat dit slechts zelden het ge
val is.

Kwetsbaarheid: Het terrein is in zijn geheel, wat de bodem betreft, weinig
kwetsbaar^, De variatie in bodemgesteldheid is niet groot, maar
het gebied waarin het terreintje ligt is zeer gevarieerd. Ver
anderingen in grondwaterregirne zijn niet te verwachten zolang
het regime van de IJssel niet verandert»
Betreding en oppervlakkige bewerking zullen de bodemgesteldheid
weinig kunnen verstoren. De zandige gedeelten zijn gevoelig
voor bemestingsinvloeden, de kleiige gedeelten veel minder.
Het gevaar voor overstroming is wel aanwezig, maar niet erg
groot. Dit behoort overigens tot de natuurlijke milieuomstan
digheden.
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