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VOORWOORD
De bodemkartering van het CRM-natuurreservaat "Meinweg" is uit
gevoerd op verzoek van de Directie van het Staatsbosbeheer.
Het doel van de kartering was, een inzicht te krijgen in de bo
demgesteldheid en de hydrologische toestand van het gebied, om mede
met behulp hiervan tot een zo goed mogelijk beheer van het desbetref
fende terrein te komen.
De resultaten van het onderzoek zijn neergelegd in een tweetal
kaarten en in dit rapport.
Voor de aanvang van de kartering heeft er een bespreking plaats
gevonden met de Consulent voor natuurbehoud,Ir. B. Glerum.
Tijdens het veldwerk werden verder nadere inlichtingen ingewon
nen bij de Beheerder, J.A. van Schendel, de Bewaker,J. Cr. Tuilemans,
en de heren Peters en Bonnee.
De Stichting voor Bodemkartering is erkentelijk voor hun mede
werking.
De kartering is uitgevoerd in de herfst van 1967 en het voor
jaar van 1968, door J.P. Bannink, die tevens de rapportering verzorg
de.
De leiding berustte bij Ir. J.C. Pape, hoofd van Rayon Oost van
de Stichting voor Bodemkartering.

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

_ 1+ _

VERKLARING VAM GEBRUIKTE TERMEN
Begrippen, betrekking hebbend op de hydrologie
Gemiddelde grondwaterstands : curve,die het gemiddelde verloop van
de grondwaterstand op een bepaalde
curve
plaats weergeeft - te verkrijgen door
de constructie van een gemiddelde curve
door een bundel tijdstijghoogtelijnen,
ieder voor zich op een afzonderlijk
jaar betrekking hebbend.
Gemiddelde hoogste grondwa-?
terstand (GHG)

s v/aarde voor de grondwaterstand afgele
zen bij de top van de gemiddelde grond
waterstandscurve.

Gemiddelde laagste grondwa : waarde voor de grondwaterstand afgele
terstand (GLG)
zen bij het dal van de gemiddelde
grondwaterstandscurve.
Reductieverschijnselen, reductievlekken

; door de aanwezigheid van tweewaardig
ijzer veroorzaakte,grijs gekleurde,
in gereduceerde toestand verkerende
vlekken in de grond.

Roestverschijnselen, roest : door de aanwezigheid van driewaardig
vlekken
ijzer veroorzaakte, roodbruin tot
oranje gekleurde, in geoxydeerde toe
stand verkerende vlekken in de grond.
Totaal gereduceerde zone

s het deel van het profiel dat vrijwel
steeds verzadigd is met water en ten
gevolge daarvan nooit of vrijwel
nooit lucht bevat.
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1. INLEIDING
1.1 Ligging
Het onderzochte gebied is ca. '470 ha groot en ligt ongeveer 7 kin
ten oosten van Roermond. Het komt voor op kaartblad 58 G + H van de
topografische kaart van Nederland, schaal 1 : 25 000 (afb. 1).
De gekarteerde oppervlakte ligt in twee afzonderlijke terreinen.
De naaldhoutbossen van de gemeente Melick en Herkenbosch liggen in
een strook van ca. 500 meter breedte tussen beide delen in.
De noordgrens van het noordelijke gedeelte, die tevens rijks
grens is, wordt gevormd door de Boschbeek. De zuidgrens van het zui
delijke stuk is een zandweg, de Hoogbaan.
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 bedroeg bijna 1500 of bijna 3 per ha.
Door de medewerking van Rayon Zuid van de Stichting voor Bodemkartering konden we bovendien gebruik maken van de gegevens per boorpunt
en van analyse-uitslagen van grondmonsters, die verzameld waren voor
de bodemkundige kartering, schaal 1 : 50 000.
De door ons verzamelde gegevens werden in code op veldkaarten,
schaal 1 : 5 000, geplaatst. Aan de hand hiervan werden een ontwerpbodemkaart en -grondwatertrappenkaart getekend en ingekleurd, beide
op schaal 1 : 5 000.
De definitieve kaarten, bijlagen 1 en 2 van dit rapport, werden
door de tekenkamer op dezelfde schaal vervaardigd.
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Legenda
stuifzand
dekzand
Löss
fluviatiele afzettingen jonger dan Formatie van Veghel
Formatie van Sterksel (Hoogterras)
Formatie van Kedichem

Afb.2 Schetsmatige voorstelling van de geologische opbouw van het Meinweggebied
(naarZonneveld, 1947; gewijzigd)

2. BESCHRIJVING VAN HET GEBIED
2.1 Geologische opbouw
Over de diepe bodemlagen in dit gebied is vrij veel bekend. Reeds
omstreeks 1908 werd in de nabijheid van het tegenwoordige Beatrixbad
een diepe boring uitgevoerd. Vrij recent is bij de voorbereidingen
tot de bouw van de Staatsmijn Beatrix veel onderzoek verricht. Het
gebied is bekend om de tektoniek.
Aan het oppervlak zijn in het noordelijke gedeelte van het ge
karteerde gebied vier terreintreden aanwezig. Ze zijn van elkaar ge
scheiden door vrij steile randen van een paar honderd meter breedte,
met een hoogtesprong van 10 à 20 meter. Deze steile randen zijn in
zuidoostelijke richting te vervolgen. De uiterste westpunt ligt op
het laagste niveau, ongeveer 33 meter boven NAP. Het hoogste niveau
ligt in het oosten op meer dan 75 meter boven NAP.
In het Midden-Pleistoceen werd hier door rivieren zand en grind
gedeponeerd. Soms werd hier en daar ook klei afgezet. Het pakket van
deze afzettingen staat bekend als Hoogterras. De lagen liggen min of
meer horizontaal. Sommige vertonen kriskras-gelaagdheid.
Het Hoogterras komt door het hele gebied verspreid voor, speciaal
op de steilranden en het aangrenzende deel van een niveau. In het
westen ontbreken op veel plaatsen sterk lemige inspoelingslagen in de
ondergrond (bodemeehheid Y8^, bijlage 1 )t evenals in de grindkoppen,
die in een strook langs de Bosbeek liggen. Dit materiaal is vrijwel
gelijk aan do meer oostwaarts gelegen grcnd,
waar Y84b is onderscheiden
met sterk ontwikkelde inspoelingsband. Overigens komen ook binnen
deze bodemeehheid wel plaatsen voor waar genoemde inspoelingslagen
ontbreken. Bovenaan hellingen zijn daar plaatselijk haarpodzolgronden
ontstaan.
Zowel voor als na de afzetting van het Hoogterras is tektoniek
opgetreden. De hoogteligging van de basis en de dikte zijn voor elk
niveau anders. De grootste dikte en diepste ligging treft men aan op
het laagste niveau (afb. 2).
De perioden van tektonische werking dragen tevens kenmerken van
vulkanische activiteit. De bewegingen langs de breuken waren het
sterkst in het Tertiair, maar traden ook op in sommige perioden van
het Kwartair (De Jong, 1967). Een kleine en wellicht laatste beweging
is geconstateerd in afzettingen daterende uit de Allerg-periode van
de V/Urmijstijd(Van den Broek en Maarleveld, 19^3)•
In de dekzandafzettingen, waarin de Aller^d-horizont vaak voor
komt, is hij meestal herkenbaar als een gebleekte horizont met vingervormige uitstulpingen. Zeer veelvuldig komen er houtskoolbrokjes in
voor, die de veronderstelling wettigen van buitengewoon uitgebreide
branden.
In dit gebied ontstonden gedurende de Würmijstijd in de steilran
den erosiedalen. Juist in deze dalen en op de flanken ervan is veel
dekzand aanwezig. Aan de noordkant is meestal meer dekzand terecht
gekomen dan aan de zuidkant. Verder ligt er ook veel dekzand boven
op de laagste drie niveaus. Het vertoont hier op veel plaatsen een
duinreliëf.
Op het hoogste niveau ligt een dunne laag zandige löss. Langs
de randen is de löss hier en daar overstoven met dekzand. Elders is
op een enkele plaats ook onder de löss een dunne laag dekzand aange
boord. De löss, gelegen ten westen van het Elfenmeer, gaat in zuide
lijke richting snel doch niet abrupt over in een lage zwak lemige dekzandrug. Op korte afstand naar het zuiden ligt een vrij hoge, leemarme
dekzandrug, die over honderden meters langs de zuidgrens van de löss
is te volgen en daar wellicht gevormd werd als gevolg van een groot
verschil in begroeiing (bos-stuifvlakte).
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vig geweest. De slechts geringe bodemvorming, die in het uiterste noord
oosten en hier en daar elders in het gebied is opgetreden, wijst op
een betrekkelijk jonge verstuiving. Ook het duinvormige reliëf dat
op veel plaatsen is ontstaan, duidt daar op. Op een paar plaatsen
boorden we zandlagen aan.(jonger dan Allerjz^d) met houtskoolbrokjes
erin. Op een plek langs de Lange Luier ziet deze laag er tevens
"archeologisch vuil" uit. Het stuifzand in het uiterste westen is nog
slechts kortgeleden door de vegetatie vastgelegd.
Het hier voorkomende dekzand bevat tamelijk veel donkere bestand
delen en is in verhouding mineralogisch rijk. In hoofdzaak zal het
afkomstig zijn uit de Maasvlakte. In terreingedeelten waar het Hoogterras nabij het oppervlak komt, is het dekzand, evenals de löss, met
grind en scherp zand vermengd(solifluctie).
Tot slot vermelden we hier een paar bijzonderheden. In de wand
van een zandgroeve langs de Scheidingsweg, even ten westen van het ge
bied, treft men op de grens van het bovenste, onduidelijk gelaagde
dekzand en het onderliggende, gelaagde dekzand, een bleke horizont
aan. De positie en het uiterlijk komen fraai overeen met een Aller^dhorizont.
Een paar honderd meter ten noorden van deze groeve is grond af
gegraven. Daar is het oorspronkelijke oppervlak enige meters hoger
geweest. De situatie demonstreert duidelijk, dat het dekzand juist in
het dal ligt. De oostpunt van dit dal reikt nog net binnen het zuide
lijke deel van het gekarteerde gebied.
De genoemde zandgroeve is 3 à
m diep. In een grote groeve langs
de Keulsebaan, tussen Herkenbosch en Roermond, bleken de diepere dekzandlagen kalkrijke concreties ("poppetjes") te bevatten.
Een andere bijzonderheid die in het dekzand werd waargenomen, is
het voorkomen van roodzand. Men treft het aan in het bos in de uiterste
noordwesthoek van het gebied en in de zandgroeve aan de Scheidingsweg.
Het ontstaat op plaatsen waar houtskool is gebrand. Bij dit proces
van droge distillatie vloeien allerlei organische stoffen, de zgn.
houtteer, in de grond. We nemen aan dat het ontstaan van roodzandlagen
hiermee verband houdt.De rode kleur is zeker niet het gevolg van hoge
temperaturen. Het roodzand ligt niet op de resten van een bestaand
profiel, doch is daarin opgenomen, m.a.w. het is ontstaan onder een
bestaand oppervlak.
Uit het bovenstaande mag duidelijk blijken dat het gebied ook in
bodemkundige zin belangwekkend genoemd moet worden. Er komen voorts
enkele belangrijke ontsluitingen voor.
Met het oog op hetgeen hierna zal worden behandeld is het nuttig
dat we even terugkomen op de erosiedalen. In de steilranden bevinden
zich erosiedalen van geringe lengte. Aan de voet van de beide hoogste
niveaus helt het terrein af in noordweste1ijke richting, tot aan de
Boschbeek. Deze beek voert het water in zuidwestelijke richting af,
dwars door alle steilranden heen. Aan de overzijde van de beek ligt
het Elmpterwald, over de gehele lengte van het onderzochte gebied even
hoog als het tweede niveau tussen Rolvennen en Elfenmeer.
2.2 De landschappelijke opbouw
De Meinweg is een duizenden hectaren groot bos- en heidegebied,
dat zich uitstrekt tussen verscheidene dorpen in het tegenwoordige Ne
derlandse- en Duitse rijk. Het grootste deel ligt aan de oostkant van
de rijksgrens. Het was tot aan de Franse tijd in gemeenschappelijk ge
bruik bij 1 '+ omliggende dorpen. Schapen- en bijenteelt waren belang
rijke bronnen van inkomsten, terwijl de loofbossen in vroeger eeuwen
veel hout opleverden. De toestand van de bossen, die dicht bij bewoonde
plaatsen lagen, moet echter omstreeks 1550 zeer slecht geweest zijn
(Wartena, 1968 no. '+).
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Als gevolg van de gebruiksrechten om varkens te laten "eikelen" en vee
te laten "grazen", was daarin geen verbetering te brengen. Uit de ver
ordeningen in de nieuwe "Waldrolle" van 1633 blijkt,dat in die tijd
aandacht werd geschonken aan het in stand houden van het bos voor de
jacht. Ook is gebleken, dat de jacht op de Meinweg aan het begin van
de l8eeew genoten werd door de heren van Daelenbroek, die in latere
jaren de jacht verpachtten, o.a. aan de bisschop van Roermond (Van der
Steen, 1967).
De heer P. Gootzen, lid van de Commissie voor Heemkunde te Melick,
vermeldt hierover het een en ander in "De Heraut", een plaatselijk
parochieblaadje.Hij deelde mij mede, dat er in Herkenbosch in de kerke
lijke archiefstukken een turfboek aanwezig is. Zijn plan is om ondor
andere over landbouw en bosbeheer
in vroeger tijden gegevens te
verzamelen en te publiceren.
Uit de ligging van het gebied en de belanghebbende dorpen leidt
hij af, dat het gemeenschappelijk gebruik reeds voor het jaar 968
ontstaan is. De rechtspraak(holtzgedingh) werd vroeger gehouden te
Melick, dat met Herkenbosch al een zeer oude plaats moet zijn. Mede
daardoor zullen de plaatselijk aanwezige oude boeken belangrijke ge
gevens bevatten. Verder is er over deze streek, die vroeger deels tot
het Gelderse Overkwartier behoorde, ook wat te vinden in het Rijks
archief in Gelderland, Archief van de Rekenkamer in Gelderland, o.a.
inventaris no. 269, fol. 92 en no. 283 (Wärtern, 1968 , no. '-O.
De topografische kaart van 1859* schaal 1 : 50 000, geeft aan
dat in 18'4-lj- het gebied ten noorden en noordwesten van Herkenbosch uit
heide bestond, waarin hier en daar stuifduinen aanwezig waren. Het
Haldert en de gronden rondom Herkenbosch werden toen, net als nu, als
bouwland gebruikt. De boerderij "Koezoep" bestond reeds maar er lag
slechts weinig cultuurgrond bij. Het gehele gebied ten oosten en noord
oosten van deze boerderij staat aangegeven als heide, waarin hier en
daar loofhoutstruiken voorkomen. Op de Steinheuvel en de Klifsberg
had loofhout de overhand. Het Herkenbosscher ven was water, het Melicker ven en het Flinke ven waren grazige moerassige laagten, waar
langs de Boschbeek zich een weg zocht naar de Roer. Afgezien van de
thans voorkomende cultuurbossen, bouw- en graslanden, ziet het gebied
er nog net zo uit als 120 jaar geleden.
Men had er tot voor kort weinig behoefte aan
deze afgelegen
gronden te ontginnen. Toch zijn de zandgronden met een diepe grond
waterstand hier geschikt voor Aspergeteelt, mits de grindondergrond
op meer dan 120 cm diepte begint.
Meer in detail bezien treden er in de loop van een tiental jaren
reeds opmerkelijke wisselingen in de vegetatie op, zoals bijvoorbeeld
blijkt wanneer we de vegetatiekaart van 1955 van de hand van Ir.
Tideman vergelijken met de tegenwoordige situatie. Op sommige plaatsen,
waar toen brem (Sarothamnus scoparius) voorkwam, is hij thans afwezig.
Het pijpestrootje (Molinla caerulea) lijkt zich uitgebreid te hebben.
De brem is nogal sterk gevoelig voor vorst en het pijpestrootje heeft
een gunstige groei gehad door de natte zomers van de laatste jaren.
Overigens is de jaarlijkse neerslag met amper 600 mm in deze streek
aanmerkelijk lager dan in de provincie Limburg, als geheel (ruim 700
mm, Van den Broek en Van der Marei, 1962).
Zonder dat we nu een gedetailleerde vergelijking willen maken
tussen de vegetatiekaart van 1955 en de bodemkaart, kunnen we over het
voorkomen van enkele plantensoorten op bepaalde gronden een globale
aantekening maken.
Adelaarsvaren (Pdferidium aquilinum) treft men vooral aan op de
löss- en de sterk lemige dekzandgronden. Voorts ook langs de randen van
het Boschbeekdal.

- 9Pijpestrootje (Molinia caerulea) komt overal voor maar is minder
abundant op de zeer droge leemarme gronden, waar geen grind is aange
boord.
Trilesp (Populus tremula) komt hier en daar voor, speciaal op
hellingen en iets vochtige plekken in de grofzandige grindhoudende
gronden. De soort vormt hier een aaneengesloten struweel van nauwelijks
manshoogte.
Valse salie (Teucrium scorodonia) treedt pleksgewijze op binnen
de löss- en de lemige gronden.
Witte klaverzuring (Oxalis acetosella). Als bijzonderheid vermel
den we het voorkomen van deze soort in een grovedermehbos in het noord
westen van het gebied.
Berken en vliegdennen kunnen in beginsel overal opslaan, al is er
iets meer kans op uitgroeien op vochtige plaatsen. Opmerkelijk is daar
entegen de verspreiding van de eikenopslag (Quereus robur en petraea).
Deze soorten groeien gemakkelijk tot struiken uit op de löss- en de
sterk lemige gronden. Op de zwak lemige gronden handhaven ze zich min
der gemakkelijk en op de leemarme gronden ontbreken ze vrijwel geheel.
De bodem en de vochthuishouding hebben een duidelijke invloed op
de vegetatie. Typisch komt dit tot uiting in het optreden van bijvoor
beeld: wilgensoorten (Salix spec.), gagel (Myrica gale), veenmossoorten (Sphagnum spec.), dophei (Erica tetralix) en andere plantensoorten
op natte gronden. Verder springt het voorkomen van korstmossen in het
oog op de arme stuifzandgronden (duinvaaggronden) in het westen van
het gebied. De plekken met stuifzand in het uiterste noordoosten zijn
mineralogisch minder arm en daar treft men grassen aan, terwijl korst
mossen ontbreken.
2-3 De waterhuishouding
Door de plaatselijke bevolking is weinig aandacht geschonken aan
de ontwatering. De lage natte plekken bij het Elfenmeer en de Rolvennen zal men vroeger reeds door greppels in verbinding hebben gesteld
met de Boschbeek. Daardoor kon men gemakkelijker in oostelijke rich
ting dwars door het gebied komen. Bovendien lijkt het erop dat men in
de Rolvennen turf heeft gestoken. Het daar aanwezige schiereiland van
levend veenmos steekt steil uit het water omhoog. Sloten komen in het
gebied niet voor.
Toch is er vroeger meer water in de grond aanwezig geweest dan
thans. Zo lag er op de zuidgrens van het noordelijke gebiedsdeel ter
hoogte vah het Paardengat een bronplek, die nu droog is.
Als gevolg van de diepboring bij het Beatrixbad is daar een bron
ontstaan. Op het waterleidingterrein wordt water opgepompt. Bij de
aanleg van de Staatsmijn is water weggepompt. Door al deze ingrepen
zijn de diepere grondlagen droger dan vroeger.
Op de hellingen en aan de voet ervan komen echter ook thans nog
wel plekken voor die voortdurend nat 'zijn. Echte kwelplekken komen hier
en daar voor langs het Boschbeekdal. Op een paar plaatsen waar enig
water uittreedt kalft de helling af.
De natte plekken komen dus hoofdzakelijk voor langs de steilranden, als gevolg van kwel uit het hogere niveau. Op het aangrenzende
lagere niveau zijgt het water soms weg naar de ondergrond.
De grondwatertrappenkaart (bijlage 2) toont een dergelijke situ
atie in het zuidelijke deel van het gebied. Hier komen natte plekken
voor, die in een hoger terreingedeelte liggen dat naar het westen afhelt. Gezien de bodemontwikkeling ter plaatse, bestaat deze toestand
hier reeds eeuwen.
In het algemeen komt het kwelwater in ons land als eutroof of mesotroof tot uiting in de vegetatie.
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In dit gebied is de vegetatie echter oligotroof. Zelfs langs de Bosch
beek overwegen oligotrofe vegetaties. Alleen ten westen van de Rolvennen treft men langs de beek kleine plekken aan,die als elzenbroekbos
aangemerkt kunnen worden. Een uitbundige ondergroei van eutrofe plan tensoorten komt ook hier niet naar voren. Slechts tussen de bouwlanden
aan de uiterste westgrens treft men langs de beek sleedoorn (Prunus
spinosa) aan. Ook komt hier wat hazelaar (Corylus avellana) voor. De
ze soorten duiden,samen met enkele andere, het milieu ter plaatse als
min of meer eutroof aan.
Een zeer groot deel van het onderzochte gebied heeft een diepe
grondwaterstand en staat als Gt VII op de grondwatertrappenkaart (bij
lage 2) aangegeven. Waar grindhoudende gronden voorkomen, of waar een
grindhoudende ondergrond is aangeboord, treft men niettemin op veel
plaatsen, ongeveer op een meter diepte, met water verzadigde grond aan.
Daarbeneden komt dan een lemige inspoelingslaag voor. Het is duide
lijk, dat de waterafvoer naar de diepere ondergrond hierop enigermate
stagneert. In de plantengroei komt dit nauwelijks tot uiting, al is
hierdoor wel het optreden van veel pSjpsstrootje en trilesp mede te ver
klaren.
Het lemige grofzandige materiaal van de moderpodzolgronden is in
de volksmond bekend als "bergzand met grind" en is wel gebruikt als
wegverharding. Het slaat gemakkelijk dicht als erop gereden wordt en
blijft dan als een vaste laag liggen. Met deze eigenschappen is reke
ning te houden bijvoorbeeld bij de aanleg van een parkeerterrein.
De grofzandige moderpodzolgronden op Gt VII bieden daartoe een
geschikte gelegenheid, maar er moet gezorgd worden voor een redelijke
afwatering.

Profielbeschrijving van een vlietveengrond (Vo op Gt I)
0 - '40 cm A1

donker grijsbruin tot zeer donker
grijsbruin veermiosveen of fijn
zeggeveen. Soms lichter van kleur
en aan het oppervlak overgaande
in levend veenmos.

'40 - 70 cm G

donker grijsbruin veenmosveen of
fijn zeggeveen, soms afgewisseld
met flets olijfbruine laagjes van
raatig fijn zand en met enkele Wor
telresten van struiken (geredu*ceerd)

70 -

cm D

flets olijfbruin tot groengrijs,
gereduceerd,

humusarm en leemarm,

matig fijn zand. Soms afgewisseld
met donkergrijze hutneuze en lemige zandlaagjes
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3. DE BODEMKAAKP, SCHAAL 1 : 5 OOP
3.1 De Indeling van de gronden
De legenda op de bodemkaart (bijlage 1) geeft aan, dat in dit
gebied veengronden, moerige gronden, zandgronden en leemgronden voor
komen. Deze gronden zijn onderverdeeld naar profielopbouw, de zandgromden tevens naar textuur.
De indeling en benaming van de onderscheiden bodemeenheden zijn
gebaseerd op het systeem voor bodemclassificatie voor Nederland(De
Bakker en Schelling, 1966). In de desbetreffende publikatie worden de
achtergronden van de onderverdeling naar bodemontwikkeling behandeld
op blz. 27 e.v. De textuurindeling en organische stofklassen vindt men
op blz. 52 e.v. De gebruikte namen worden verklaard op blz. 89 e.v.
De nomenclatuur van de letter- en cijfertekens, die voor het aangeven
van de horizonten worden gebruikt, is behandeld op blz. 62 e.v.
In de volgende paragrafen worden de gekarteerde bodemeenheden be
sproken. De symbolen op de bodemkaart en hun betekenis zijn aangegeven
in de legenda. De cijfers, die in de symbolen voor de zandgronden wor
den gebruikt, geven de textuur aan. Het eerste cijfer heeft betrekking
op de korrelgrootte van het zand, het tweede op het leemgehalte.
3.2 De veengronden
De veengronden in dit gebied hebben een veenlaag, die meer dan
'40 cm dik is. Bijna overal bestaat deze laag uit veenmosveen, op enke
le plaatsen komen daarin laagjes fijn zeggeveen voor.Hier en daar in
het dal van de Boschbeek overheersen deze laatste. In de apart gelegen
vennen komt daarentegen vrijwel uitsluitend veenmosveen voor.
Het veen is slap, slecht begaanbaar, en als men een brok ervan
tussen de vingers knijpt, loopt bruin gekleurd water tussen de vingers
door, terwijl men veel niet- en halfvergane plantenresten in de hand
houdt. De gronden met dit niet-gerijpte veen zijn vlietveengronden
genoemd. De totale oppervlakte is zeer gering.
De zandondergrond van deze gronden begint in dit gebied meestal
op een diepte van 50 à 80 cm. In de Rolvennen is het veen tot ca. l60
cm dik en aan de rand van een waterplas aan het begin van de Bosch
beek komt eveneens een plek voor waar meer dan 120 cm veen is aange
boord. Deze laatste toont ook meer bodemlagen en zou nog wel eens van
belang kunnen zijn voor het nemen van pollenmonsters.
Het dal van de Boschbeek is wat de dikte van de veenlagen betreft,
zeer gecompliceerd. Er komen zeer veel meanders van het beekje voor.
"Vroeger liepen die kennelijk anders dan thans. Ook treft men er soms
een afwisseling van zandlaagjes en humeuze lagen aan,op diepten tussen
30 en 80 cm. Ten westen van de Rolvennen hebben we ook tussen 80 en
120 cm humeuze lagen en zelfs veenlaagjes in de zandondergrond aange
troffen. Blijkbaar is hier periodiek zand in het dal gestoven en is er
verspoeling opgetreden.
De veengronden liggen geheel op Gt I en zijn dus zeer nat. In de
begroeiing treden de volgende plantensoorten vooral op de voorgrond;
veenmossoorten (Sphagna) zeggesoorten (Carices), ten westen van de
Vossekop wat riet (Fhragmites communis), in de Rolvennen wat veenbes
(Oxycoccus palustris). Ook komen er wilgensoorten (Salix spp.), els
(Alnus glutinosa)en wat gagel (Myrica gale) voor.
3.3 De moerige gronden
Deze gronden zijn hier op basis van de profielontxvikkeling in de
zandondergrond onderverdeeld in moerpodzolgronden en broekeerdgronden.
Ze vormen een overgang van de veengronden naar de zandgronden. Vaak is er
een veenlaag aanwezig, die 15 à >+0 cm dik is en overigens overeenkomt
met de hierboven beschreven dikkere veenlaag van de veengronden.

Tabel 2a Nummering van de grondmonsteranalyses
Profiel

Centraal Archief Stiboka

Bedrijfslab.Oosterbeek

1

51023 t/m 51027

A321H1K t/m A3211|45Z

2

51017 t/m 51022

A321435Z t/m A321440Z

5

50949 t/m 50951

A310994Z t/m A31O996Z

k

50956 t/m 50959

A316294z t/r?i A316297K
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Profielbeschrijving van een moerpodzolgrond (vWp op Gt II)
0 - 20 cm A1

zeer donker grijs tot zeer donker grijs
bruin, venig en zwak lemig of leemarm
matig fijn zand

20 - 50 cm B2

donker grijsbruin, matig humeus, leemarm
matig fijn zandj geleidelijk overgaand

50 - 70 cm B3

olijfbruin, zeer humusarm en leemarm

''

matig fijn zand
70 - 90 cm G1

olijfgroen, uiterst humusarm en leemarm
matig fijn zand (gereduceerd)

90 -

cm G2

lichtgrijs, uiterst hurausarm en leemarm
matig fijn zand (gereduceerd)

Profielbeschrijving van een broekeerdgrond (vWz op Gt II)
0 - 20 cm A1

zeer donker grijs tot zeer donker grijs
bruin, venig en zwak lemig matig fijn
zand

20 - 30 cm BC

lichtbruin, uiterst humusarm en leemarm
matig fijn zand

30 - 70 cm C

licht geelbruin, uiterst humusarm en
leemarm matig fijn zand, geleidelijk
overgaand

70 -

cm G

flets olijfbruin tot olijfgroen uiterst '
humusarm en leemarm matig fijn zand
(gereduceerd)

- 12 Een globale indruk van de profielopbouw wordt door de profielbeschrij
vingen van de eenheden vWp voor de moerpodzolgronden en vVJz voor de
broekeerdgronden gegeven.
Binnen de broekeerdgronden komen ook plekken voor met een boven
grond van venig en zwak lemig, matig fijn zand. De profielontwikkeling
toont in dit geval veex. overeenkomst met die van de natste gooreerdgronden. Dââr is echter de bovengrond humusrijk of humeus.
Binnen de moerpodzolgronden bestaat de A1-horizont soms uit ve
nig zand of gitzwarte gliede. Hij is dan vaak ternauwernood 15 cm dik.
Tussen 15 en 30 cm diepte treft men in dat geval soms een lichtgrijze
A2-horizont aan (bijvoorbeeld op Gt III). De moerpodzolgronden sluiten
aan bij de natste veldpodzolgronden.
De moerpodzolgronden liggen overwegend op Gt II, maar Gt I en III
komen ook voor. De totale oppervlakte is gering. Ze komen voornamelijk
voor in de omgeving van het Elfenmeer en ten zuidoosten daarvan. In
het dal van de Boschbeek liggen voorts een paar vlakken. Afzonderlijke
geultjes liggen in de omgeving van de Rolvennen en in het zuidelijke
deel van het gebied.
De begroeiing kan in veel gevallen gekenschetst worden als een
gagelstruweel met berken en wilgensoorten en met veel pijpestrootje
en veenmos als ondergroei. In andere gevallen bestaat de vegetatie uit
een dopheigemeenschap met de karakteristieke samenstelling van soorten
als dophei (Erica tetralix), pijpestrootje (Molinia caerulea), veenmos (Sphagnum spec.), wollegras (Eriophorum spec.), berk (Betula spe •.),
wat struikhei (Calluna vulgaris), enz.
De broekeerdgronden liggen hoofdzakelijk in het dal van de Bosch
beek. Elders komen ze voor in dezelfde terreingedeelten die bij de
moerpodzolgronden zijn genoemd. Ze zijn natter dan deze laatste. Gt' I
overweegt, maar Gt II komt ook voor. langs de Boschbeek konden deze
Gt's niet gescheiden gekarteerd worden. De totale oppervlakte van de
broekeerdgronden is gering.
De begroeiing toont overeenkomst met die op de veengronden, maar
er komt meer pijpestrootje (Molinia caerulea), gagel (Myrica gale),
berk (Betula spec.) en sporkenhout (Prangula alnus) voor.Daarmee
staan ze tussen de veengronden en de moerpodzolgronden in.
3.1)- De zandgronden
De zandgronden zijn naar profielopbouw onderverdeeld in moder- en
humuspodzolgronden, vaaggronden en eerdgrond«n. Zoals hierna uiteen
gezet wordt, vond een verdere onderverdeling naar profielopbouw
plaats.
In de moderpodzolgronden komen op veel plaatsen in de B3-horizonten inspoelingsbanden voor, die rijk zijn aan fijne bestanddelen en
een hoog ijzergehalte hebben. Dit blijkt ook uit de analyse-uitslagen
(tabel 2, nr. >+, 105 - 120 cm). De banden contrasteren hierdoor met
de aangrenzende lagen.
Ook de kleur van het materiaal is anders. Een dergelijke B-hori
zont noemt men een "banden-B". De grofzandige gronden, waarin deze hier
veel voorkomt, zijn horstpodzolgronden ,':enoorad.
Waar de banden-B ontbreekt,"of minder duidelijk en minder frequent is
waargenomen, zijn de moderpodzolgronden als holtpodzolgronden aangege
ven.
De humuspodzolgronden zijn onderverdeeld in droge haarpodzolgronden en onder vochtige of natte omstandigheden ontwikkelde veldpodzol
gronden. De haarpodzolgronden treft men hier alleen aan in grof moeder
materiaal. Ze komen, afgezien van de bovenste 30 cm, sterk overeen met
de holtpodzolgronden in dergelijk moedermateriaal.

Profielbeschrijving van een horstpodzolgrond (Y81+b op Gt VII)
0 - 5

cm A1

zeer donker grijs, humeus en zwakof sterk lemig grof zand met veel
afgeloogde zandkorrels en grindhoudend

5 - 20 cm B1

donkergrijs tot donkerbruin, matig
humeus en zwak- of sterk lemig
grof zand met matig veel afgeloogde zandkorrels en grindhoudend

20 - 30 cm B2

bruin, matig humusarm, meestal
sterk lemig, grof zand (grind
houdend)

30 - 50 cm B31

geelbruin, uiterst humusarm, zwakof sterk lemig grof zand (grind
houdend)

50 -

cm B32

als B31 maar met okerbruine, sterk
lemige banden waarin veel ijzer
verbindingen en zeer fijne bestand
delen voorkomen (grindhoudend)

- 13 De zandvaaggronden zijn hier duinvaaggronden. In deze gronden is
nauwelijks bodemvorming te zien en ze liggen in een verstard duinland
schap van een tot rust gekomen stuifzandgebied.
De eerdgronden die hier voorkomen zijn gooreerdgronden.
Al deze gronden zijn in beginsel onderverdeeld naar textuur. In de
grof-zandige moderpodzolgronden is geen onderscheid meer gemaakt in
zwak- of sterk lemig.Door deze onderverdeling vallen de holtpodzolgronden, de veldpodzolgronden en de gooreerdgronden uiteen in een aantal
eenheden.
3.!+.1 De_horstpod:z_olgrond_en
Zoals 'voor de moderpodzolgronden in het algemeen geldt, bestaat
in de horstpodzolgronden de humus in de B-horizont overwegend uit moderhumus. Een A2-horizont komt nergens voor. De B2-horizont is meest
al niet erg duidelijk ontwikkeld en op de overgang van de Al- naar de
B2-horizont treft men een dunne B1-horizont aan. Hierin treft men ken
merken van inspoeling aan, maar er komen tevens afgeloogde zandkorrels
in voor.
De B2-horizont. gaat naar beneden geleidelijk over in de B3-horizonten, waarin de textuurbanden met hoog ijzergehalte tot vrij grote
diepte kunnen doorgaan. Daar de bovenste textuurband meestal pas op
90 à 100 cm diepte begint, is het onderscheid tussen de eenheden Y8'+b
en y8'4 gebaseerd op globale indrukken.
De horstpodzolgronden komen alleen voor in de grovere afzettingen.
De totale oppervlakte is in dit gebied vrij groot. Ze liggen voorname
lijk in het zuidelijke deel.
De begroeiing bestaat op veel plaatsen voornamelijk uit eiken
struiken (Quercus spec.), met grassen zoals pijpestrootje (Molinia
caerulea), bochtige smele (Deschampsia flexuosa) en struikhei (Calluna vulgaris) als ondergroei. Ook komen er gedeelten voor waar de eiken
struiken veel ijler staan, zodat de struikhei beter aan zijn trekken
komt. Ook de berk (Betula spec.),de den (Pinus sylvestris) en de trilesp
(Populus trernula) treden daar meer op dan tussen de dichte eikenstrui
ken. We zagen er in de kruidlaag de kruipbrem (Genista pilosa) en de
stekelbrem (Genista anglica) bloeien.
3.'+.2 De_ho1tpodzol.^ond£n
De bodemvorming in deze gronden komt geheel overeen met hetgeen
onder de horstpodzolgronden is beschreven. De duidelijke textuurbanden
ontbreken echter en alleen de grofzandige (eenheid Y8'+), alsmede de ma
tig grofzandige, die zwak lemig zijn (eenheid Y73), bevatten veel
grind in de bovengrond. De overige hebben alleen bijmenging van weinig
grind in de bovengrond in terreingedeelten, waar grindhoudende lagen
nabij het oppervlak komen.
Als het grindhoudende grove zand dieper in het profiel begint, bij voorbeeld op 110 cm, dan is op deze overgang dikwijls een band ontstaan,
die meer leem en ijzerverbindingen bevat. In gevallen waar het hele pro
fiel uit matig fijn zand bestaat, zijn in de ondergrond soms zeer dunne,
lemige inspoelingsfibers aanwezig.
Afgezien van de textuurverschillen van het moedermateriaal lijken
de profielen veel op elkaar. In het algemeen is de bodemvorming niet erg
duidelijk. In de eenheden Y51 en Y53 komen plaatsen voor met een duin
reliëf. Op sommige plekken is de bodemvorming daar zeer gering (zie ook
par.2.2).
Hier en daar komen binnen de eenheid Y51 hoge ruggen en koppen voor,
die in zo sterke mate aan de wind- zijn blootgesteld geweest,dat het matig
fijne en zeer fijne zand voor een groot deel is uitgeblazen. Een paar

Profielbeschrijving van een zwak lemlge, matig fijn zandige
holtpodzolgrond (Y53 op Gt Vlij
0 - 5 cm AH

zeer donker grijs, humeus en zwak
lemig matig fijn zand met zeer
veel afgeloogde zandkorrels

)

3 - 15 cm A)2

donker grijsbruin, zwak humeus,
zwak lemig matig fijn zand met
zeer veel afgeloogde zandkorrels

15 -20 cm BI

bruin, matig humusarm en zwak _
lemig matig fijn zand met tame
lijk weinig afgeloogde zandkor
rels

20 - 60 cm B2

geelbruin, zeer humusarm en sterk
lemig matig fijn zand. Naar bene
den lichter van kleur en minder
lemig

60 -

cm C

licht geelbruin tot licht grijsgeel uiterst humusarm en zwak
lemig of leemarm matig fijn zand.
Soms met zeer dunne, bruine,
sterk lemige inspoelingsfibers

Profielbeschrijving van een haarpodzolgrond (Hd83 op Gt VII)
0 - 5

cm A1

zeer donker grijs, humeus, zwak
lemig en grindhoudend grof zand
met zeer veel afgeloogde zand
korrels

5-20

cm B1

bruinachtig donkergrijs, matig
humeus, zwak lemig en grindhou
dend grof zand met matig veel
afgeloogde zandkorrels

20 - 30

cm B2

zeer donker grijsbruin tot don
kerbruin, matig humusarm zwak
lemig grof zand (grindhoudend)

30 - 50

cm B31

vlekkerig geelbruin, zeer humus
arm, zwak lemig grof zand (grind
houdend)

50 -

cm B32

okergeel tot oranjegeel, uiterst
humusarm zwak lemig grindhou
dend grof zand met sterk lemige okerbruine dunne bandjes

- 1>+ -

van deze plekken besloegen een karteerbare oppervlakte en zijn met de
code Y71 aangegeven. Overigens is over de ligging ook reeds gesproken
in paragraaf 2.1.
Voor een profielbeschrijving van de eenheden Y8U- en Y73 verwijzen we
naar de horstpodzolgronden. Bij deze beide ontbreken de textuurbanden
meestal, terwijl in de eenheid Y73 tevens meer matig fijn en matig
grof zand voorkomt.
Binnen de eenheid Yj5ö lijkt de bodem veel op de eenheid Ld, die
hierna (par. 3*5) beschreven wordt. Voor een globale beschrijving van
de overige eenheden nemen we de eenheid Y53 als voorbeeld.
De holtpodzolgronden nemen een zeer groot deel van het gebied in.
Vooral de eenheden Y51 en Y53 hebben daarin een belangrijk aandeel.
De begroeiing loopt sterk uiteen. Voor een belangrijk deel blijkt
dit samen te gaan met de onderscheiden bodemverschillen, hoewel ook
het ingrijpen van de mens een rol speelt (branden, enz.). Het reliëf
heeft eveneens enige invloed. Zo treedt in terreindepressies meer
pijpestrootje(Molinia caerulea) op dan op hoogten. Zeer globaal kan
het volgende van de begroeiing gezegd worden.
Op de eenheden Y8'+ en Y75 komt de begroeiing overeen met die op
de horstpodzolgronden (Y8>4b). De gedeelten met weinig eikenstruiken
overwegen hier.
De eenheid Y71 is begroeid met struikSaai (Calluna vulgaris) zon
der pijpestrootje.
Binnen de eenheid Y5>ï zijn de ruggen en koppen ook met struikhei
begroeid. Soms komt daartussen struisgras (Agrostis spp.) voor. In
vlakke delen en depressies treedt pijpestrootje op. Vooral waar bin
nen 120 cm grind voorkomt of waar de grond wel eens geploegd is, kan
deze soort gaan overheersen. Eikenopslag ontbreekt meestal.
In de eenheid Y53 treedt de eik (Quercus spp.) wel op. Meestal
staan deze struiken niet dicht opeen. Er komen ook wel open plekken
voor met een begroeiing als bij Y51 is aangegeven.
De eenheden Y55 en Y36 zijn voornamelijk begroeid met een eiker
struweel waarin veel adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) voorkomt.
Op andere plekken is in de ondergroei pijpestrootje sterk vertegen
woordigd. Op sommige plekken ontbreken de eikenstruiken. Zo'n geval
doet zich o*a voor te midden van de matig fijnzandige afzettingen ten
zuiden van de Vossenkop. Het betreft hier een oude uitgestoven laagte
langs de zuidkant van een hoge dekzandrug.
3.'+.2, De_haarpodzo_lgrond_en
Het bodemprofiel van deze droge humuspodzolgrond is in grote lij
nen ongeveer als bij de holtpodzolgronden in grindhoudend grof zand.
Het grove moedermateriaal is echter bij de haarpodzolgronden overwegend
zwak lenig en in de bovengrond zijn een B1- en een B2-horizont aanv.ezig, waarin amorfe humus overheerst. De F^-horizonten komen overeen met
die van de holtpodzolgronden in grindhoudend grof zand.
Een globale indruk geeft de profielbeschrijving van eenheid Hd83Op enkele plekken is de B2-Horizont wat donkerder, op andere plekken
is hij minder duidelijk dan in de profielbeschrijving is aangegeven.
Deze gronden komen voor bovenaan een westhelling in het zuidelijke
deel van het gebied. De oppervlakte is zeer gering.
Ze zijn begroeid met struikhei(Calluna vulgaris), waarin wat op
slag van berk (Betula spec.), den (Pinus sylvestris) en eik (Quercus
spec.) voorkomt.
3.k.k De_veldpcKilzol.gronden_
Deze humuspodzolgronden zijn ontstaan in vochtige tot natte gron
den. Het grootste deel is ook thans nog vochtig of nat (grondwatertrap
V of natter)en komt voor in leemarm matig fijn dekzand (code Hn51).

Profielbeschrijving van een zeer droge, matig grofgandige veldpoctzolgrond (Hn73 op Gt "VII)
0

-

5

cm Al

zeer donker grijs, humeus en zwak
lemig grindhoudend matig grof zand
met zeer veel afgeloogde zandkor
rels

5

-

30 cm A2

bruinachtig donkergrijs tot licht
bruingrijs, matig humusarm en
zwak lemig matig grof zand (grind
houdend loodzand)

30

-

50 cm 332

vlekkerig bruin tot geelbruin,
matig humusarm en zwak lemig matig
grof zand (grindhoudend)

50

-

cm B3

licht geelbruin tot okergeel,
uiterst humusarm en zwak lemig,
grindhoudend grof zand

Profielbeschrijving van een zeer vochtige, matig fijnzandige
veldpodzolgrond (Hn51 op G-t III)
0

-

10

cm A1

zwart tot zeer donkergrijs zeer
humeus leemarm matig fijn zand
met veel afgeloogde zandkorrels

10

-

30

cm A2

grijs tot bruingrijs matig humusarm leemarm matig fijn zand
(loodzand)

30

-

'40

cm B21

bruinachtig zeer donkergrijs ma
tig humeus leemarm matig fijn
zand met afgeloogde zandkorrels

'+0

-

50

cm B22

donkerbruin matig humusarm leem
arm matig fijn zand

50

-

60

cm B31

bruin tot geelbruin zeer humus-

arm leemarm matig fijn zand
60

- 110

cm Cg

geelbruin uiterst humusarm leem
arm matig fijn zand, soms met
zeer vage bruine roestvlekjea

110

cm G

gereduceerd licht olijfbruin
uiterst humusarm leemarm of zwak
lemig matig fijn zand

Profielbeschrijving van een zeer droge matig fijnzandige veldpodzolgrond (Hn53 op Gt VII)
0

-

5

om Al

donkergrijs, humeus, zwak lemig
matig fijn zand met zeer veel
afgeloogde zandkorrels en een
weinig grind

5

- 20

cm A21

grijs, zeer humusarm, zwak lemig
matig fijn zand (loodzand) met
wat grind

20

- 70

cm A22

licht bruingrijs, zeer humusarm,
zwak lemig matig fijn zand (lood
zand) met wat grind

70

- 85

cm B2

vlekkerig donker geelbruin en
geelbruin, zeer humusarm, zwak
lemig matig fijn zand met een
weinig grind

85

100

cm B31

vlekkerig geelbruin, licht geel
bruin en licht grijsgeel, uiterst
humusarm, zwak lemig matig fijn
zand met een weinig grind

100

cm B32

fletsgeel, uiterst humusarm,
zwak lemig matig fijn zand met
geelbruine sterk lemige fibers
en een weinig grind (vochtig)

4

- 15 Ten oosten van het Elfenmeer, bij de Rolvennen en in het uiterste
noordwesten komen enkele plekken voor op Gt VI. Ook in het zuidelijke
gebiedsdeel liggen een paar plekken op Gt VI,
De zwak lemige veldpodzolgronden, die in deze omgeving liggen
(Hn73 en Hn53) zijn thans vrijwel in hun geheel droog en liggen, (met
uitzondering van een paar plekjes Hn53), op Gt VI en Gt VII. Het ge
deelte dat nu op Gt VII ligt, zal vroeger eveneens Gt VI geweest zijn.
De bedoelde kaartvlakken liggen op een helling aan de voet waarvan
thans nog water uittreedt. Het is waarschijnlijk dat het grondwater
regime hier een kleine verandering heeft ondergaan.
De eenheid Hn73 heeft alleen in de bovengrond het aanzien van een
veldpodzolgrond. De ondergrond komt min of meer overeen met die van
een holtpodzolgrond. Binnen Gt VI treft men in de ondergrond stugge
zware kleilagen aan. Deze oude klei vertoont allerlei kleuren,van
donkergrijs tot oranjegeel. Ook in de nabije omgeving van de eenheid
Y73 komen deze lagen voor.
Er zijn op korte afstand van elkaar flinke verschillen in bodemopbouw aanwezig, bijvoorbeeld met betrekking tot de dikte van de A2horizont. De profielbeschrijving van eenheid Hn73 geeft een beeld van
een plek waar geen oude klei werd aangeboord. De totale oppervlakte
van de eenheid Hn73 is zeer gering.

De begroeiing komt overeen met die van de haarpodzolgronden
(Hd83). Een gedeelte draagt veel grassen in plaats van hei en is ken
nelijk geploegd geweest.
In het matig fijne dekzand lopen de bodemprofielen van de veldpodzolgronden sterk uiteen. Enerzijds grenzen ze op Gt II en soms ook op
Gt III aan een moerpodzolgrond (par. 3-3). Anderzijds is binnen Gt VI
en VII op veel plaatsen een zeer dunne humeuze A1-horizont en een dik
ke loodzandlaag (A2-horizont) aanwezig. Een groot deel van Gt III en
Gt V staat hier tussenin. Van eenheid Hn51 op Gt III wordt een profiel
beschrijving gegeven. De kleine plekjes Hn53 op Gt III en Gt V komen
daar sterk mee overeen; daar is echter een weinig grind in het zand
aanwezig.Als derde voorbeeld bij de veldpodzolgronden is de profielopbouw van de eenheid Hn53 op Gt VII beschreven. De eenheid Hn51 op
Gt VI komt daarmee voor een aanzienlijk deel overeen. Daar is echter
geen grind in het zand aanwezig zoals bij Hn53 op Gt VII.
De totale oppervlakte van de leemarme veldpodzolgronden (Hn51)
is tamelijk klein. Ze liggen vooral in de omgeving van het Elfenmeer
en in het dal van de Boschbeek.
De begroeiing loopt sterk uiteen. Zo treft men bijvoorbeeld op
Gt II en III een dophcigemeenschap aan, waarin gagel (Myriea gale) en
veenmos (Sphagnum spec.)kurnaivoorkomen. Ook berk (Betula spec), den
(Pinus sylvestris) en wat struikhei (Calluna vulgaris), treden hier
op. Op Gt V zijn de soorten van de dopheigemeenschap eveneens aanwe
zig. Gagel ontbreekt echter en veenmos komt weinig voor. In de plaats
daarvan treedt veel meer struikhei
op. Op Gt VI overheerst deze laat
ste soort geheel, al is nog wat dophei (Erica tetralix) enz. aanwe
zig. Pijpestrootje(llolinia caerulea) komt haast overal veel voor.
De eenheid Hn53 beslaat slechts een zeer geringe oppervlakte. Er
is een weinig grind in het matig fijne zand aanwezig.

De begroeiing komt overeen met die op de eenheid Hn51. Gt VI en
de aangrenzende Gt VII van Hn53 zijn vroeger geploegd geweest. Daar
treft men in plaats van struikhei veel grassen aan* voornamelijk struis
gras (Agrostis spec.) en brem (Sarothammus scoparius) vormerier grote
struiken. Overigens sluit de begroeiing op Gt VII aan bij die van de
haarpodzolgronden (Hd83). Op Gt VI zagen we kleirihoefblad (Tussilago
farfara) bloeien.

Profielbeschrijving van een duinvaaggrond (Zd51 op Gt Vil)
0

-

10

cm Al

zeer donker grijsbruin, matig humeus
tot matig humusarm, leemarm matig
fijn zand

10

-

15

cm B2

bruin tot geelbruin, zeer humusarm,
leemarm matig fijn zand

15

cm C

okergeel, uiterst humusarm, leem
arm,natig fijn zand

Profielbeschrijving van een gooreerdgrond (pZn51 of 53 op Gt II)
0 -

15 cm Al

zwart tot zeer donker grijs
humusrijk of huraeus, leemarm
of zwak lemig matig fijn zand
met afgeloogde zandkorrels

15 -

30 cm A2

licht geelbruin tot grijsgeel,
uiterst humusarm, leemarm ma
tig fijn zand

30 -

60 cm C

grijsgeel tot fletsgeel,
uiterst humusarm, leemarm matig
fijn zand

60 -

cm CT

olijfgeel of fletsgeel, geredu
ceerd, uiterst humusarm, leem
arm matig fijn zand
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3.'+.5 De_duinv^a^grond_en
Van bodemvorming is in deze gronden nog nauwelijks iets te zien
(vaag), zoals ook blijkt uit de profielbeschrijving van eenheid Zd51.
Deze gronden komen voor in het noordwesten van het gebied. Ze
beslaan slechts een kleine oppervlakte die naar het westen aansluit
op een groter gebied met geconsolideerd stuifzand.
Ze liggen bijna geheel op Gt VII en de begroeiing komt overeen
met die van de voedselarme en kalkarme stuifzanden elders in ons
land. Er staat veel struikhei (Calluna vulgaris) met daartussen krui
pend struisgras (Agrostis canina var.arida), ruig haarmos of glashaarmos (Polytriohum piliferum), korstmossen (Cladonia spp.) en ook
plekjes met buntgras (Corynephorus canescens).
3.'+ -6 De go_oreerdgronden
De gooreerdgronden liggen, in het algemeen gesproken, op de
overgang van veldpodzolgronden naar beekeerdgronden. In dit gebied
ontbreken deze laatste en liggen de gooreerdgronden meestal tussen
de veldpodzolgronden en de moerige gronden in. De meeste profielen
hebben een zwarte bovengrond met wrede humus, die scherp afsteekt
tegen de bleekgrijze ondergrond. De voor beekeerdgronden kenmerken
de roestvlekken ontbreken bij de gooreerdgronden bijna overal. Al
leen op Gt V komt plaatselijk wel roest voor.
• Een enkele keer is een vage B-horizont aanwezig. Op de kaart
is onderscheiden of de bovengrond leemarm of zwak lemig is (resp.
pZn51 en 53)3 maar dit verschil wordt in de vegetatie overheerst
door de vochtinvloed.
De gooreerdgronden komen voor in het dal van de Boschbeek, voor
namelijk in erosie-inhammen. Verder liggen een paar plekken ten zuid
oosten van het Elfenmeer en in het zuidelijke deel van het gebied.
Ze liggen hoofdzakelijk op Gt II maar Gt III en V komen ook
voor. De totale oppervlakte is gering.
De begroeiing komt min of meer overeen met hetgeen in par. 3»3
bij de moerpodzolgronden beschreven is.
3»5 De leemgronden
Als leemgronden hebben we opgenomen gronden met een leemlaag
aan het oppervlak die meer dan H-0 cm dik is en,evenals het dekzand,
van eolische oorsprong is (lössleem). Meer dan 50 % van het minerale
materiaal in deze laag bestaat uit leemfractie, dwz. deeltjes dio
kleiner zijn dan 50 micron.
Op sommige plaatsen wordt dit percentage nauwelijks bereikt (zie
tabel 2, profiel 1). We hebben dan ook te maken met zandige löss
(zandige leem) met bijmenging van matig fijn zand. De sterk en zeer
sterk lemige, zeer fijnzandige holtpodzolgronden (code Y36) komen in
veel opzichten overeen met de eenheid Ld.
De leemgronden zijn gesplitst in droge (eenheid Ld) en natte
(eenheid La). De laatste geven een andere bodemopbouw te zien, zoals
hierna wordt beschreven. De A1-horizont daarvan is echter te dun om
ze tot de eerdgronden te kunnen rekenen. Met betrekking tot debodemclassificatie horen de natte en droge leemgronden bij de vaaggronden.
De dikte van het lössdek varieert van ca. JO cm tot meer dan
120 cm. De grootste dikte wordt bereikt in de oude erosiedalen. De
gedeelten waar binnen 120 cm diepte een grindhoudende grofzandige
ondergrond voorkomt zijn aangegeven door een aparte onderscheiding.
Zoals op de bodemkaart (bijl. 1) blijkt, is dit binnen de leemgronden
op de meeste plaatsen het geval.

Profielbeschrijving van een droge leemgrond (Ld op Gt VII)
0

-

5

c m Al

zeer donker grijze tot donker
bruine, humeuze, zandige lössleem met afgeloogde zandkorrels

5 - 2 0

c m A21

bruine tot geelbruine, matig hu
musarme, zandige lössleem

O

20

- 80

cm A22

geelbruine, zeer humusarme, zan
dige lössleem,soms met enkele
grindkeien

80

-

90

cm B2

okerbruine, zeer humusarme, zan
dige lössleem met vrij veel grof
grind

90

-

cm D

oranje-achtig okerbruin, uiterst
humusarm, sterk lemig grindhoudend grof zand met geelbruine
ieemarme lagen van hetzelfde grove
materiaal

Profielbeschrijving van een natte leemgrond (La op Gt III)
0

-

10

om A1

zeer donker grijze, humusrijke of
humeuze, zandige lössleem

10

-

20

cm B21

donkerbruine» humeuze, zandige
lössleem

20

-

li-O

cm B22

matig donker bruine, matig humusarme, zandige lössleem (vlekkerig)

li-O

-

50

cm B31

donker geelbruine, zeer humusarme,
za± .ige lössleem

50

-

60

cm B32

licht geelbruine, zeer humusarme,
zandige lössleem

60

-

80

cm C

vlekkerige licht geelbruine en
licht grijsbruine, uiterst humusarme, stugge zandige lössleem

80

- 100

cm D1g

licht olijfgrijs, uiterst humusarm, zeer sterk lemig matig fijn
zand met wat grind en met geel
bruine roestvlekjes (stug)

100

cm D2G

flets olijfbruin, gereduceerd,
uiterst humusarm, zwak lemig grof
zand (grindhoudend)

- 17 De leemgronden liggen ten westen en ten zuidoosten van het Elfen
meer. De totale oppervlakte van de droge leemgronden is, in vergelij
king met andere bodemeenheden, tamelijk grootj die van de natte (een
heid Ln) is bijna te verwaarlozen.
Bij de droge 4ee$gronden is de Al-horizont dun en onduidelijk,
een ppodzol B-horizont ontbreekt. Wel is er soms een textuur-B-horizont aanwezig op een diepte van 80 à 120 cm. En vrijwel steeds is er
een textuur-B-band aanwezig op de overgang van het lössdek naar de
gri.idondergrond.
Vrijwel de gehele oppervlakte is begroeid met opslag van eiken
(Quereus petraeaen -robur) waartussen sporkenhout (Frangula alnus) en
berk (Betula spec.) voorkomt. In de ondergroei komt zeer veel pijpestrootje (Molinia caerulea) voor en op veel plaatsen treft men een
welige groei van adelaarsvaren (Pteridium aquilinium) aan. Ook kwamen
we hier en daar soorten tegen als valse salie (Teucrium scorodonia) en
bosbes (Vaccinium myrtillus). Wellicht heeft op deze gronden meestal
loofhout gegroeid.
De natte leemgronden liggen in een kleine smalle strook op de
westoever van het Elfenmeer. Een afzonderlijk plekje ligt ten zuid
oosten daarvan aan de 'faondin^' van een erosiedal. Op een grijze, bijna
slappe lössleemlaag treft men hier een dunne hurnusrijke tot venige
Al-horizont aan.
Van de bodemopbouw in de rand langs het Elfenmeer geeft de pro
fielbeschrijving van eenheid Ln een beeld. De gehele oppervlakte ligt
op Gt III in een overgang van Gt VII naar Gt I.
De begroeiing komt min of meer overeen met het gagelstruweel van
de moerpodzolgronden.
3.6 Overige onderscheidingen
Behalve het symbool waarmee open water wordt aangeduid en de sym
bolen voor de verschillende Gt's treft men nog een viertal onderschei
dingen aan.
De onderscheiding
voor grindhoudende bovengrond en ondergrond
komt overal en uitsluitend voor in de bodemeenheden Y8'+b, Y8'4, Y73
en Hd83.
Een grindhoudende ondergrond van hetzelfde grofzandige materiaal
komt voor in de omgeving van de vier genoemde bodemeenheden en verder
op uitgebreide schaal in de leemgronden.
Oude pleistocene klei is alleen aangeboord op een paar plaatsen
langs de lange Luier in het zuidelijke deel van het gebied.
Het teken voor vergraven geeft aan dat er met de grond iets meer
gebeurd is dan alleen maar ploegen. Slechts drie plekken zijn als
vergraven aangegeven. Bij de zuidoostelijke toegang tot het noordelijke
deel ligt een smal rugje van vergraven grond. Misschien is daar bij de
aanleg van de Bosweg grond gedeponeerd. In de zuidpunt van het kaartvlak vWz ten zuidoosten van het Elfenmeer komt een terreintje voor
waar grindhoudend zand over het vroegere venige oppervlak is uitge
spreid. Dit houdt verband met de vrij recente erosie in het naar het
oosten gelegen oude erosiedal. Daar bij de boringen ten behoeve van
de aanleg van de staatsmijn water werd weggepompt, is deze erosie
wel te verklaren. Overigens zijn deze grindhoudende zandlaag en de daar
bij aansluitende laagjes van verspoelde lössleem al vrij lang geleden
gedeponeerd. Er staan nl. reeds 11 of 12 jaar lang dode berkestamme
tjes van 10 à 15 jaar oude boompjes op dit materiaal. De berken zijn
waarschijnlijk doodgegaan ten gevolge van overspoeling met diep grond
water uit de mijn. Ook elders treft men stroken aan met dode berkenstammen, bijvoorbeeld bij het Elfenmeer. De invloed van het schoonma
ken van dit meer in 1959 is beperkt gebleven tot de oostelijke oever.
Een derde plek die als vergraven is aangegeven ligt ten westen van de
"Vossekop", Daar is in het dal van de Boschbeek een kleine oppervlakte
begreppeld.
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lu DE GROND!/ATERTRAPEENKAARF, SCHAAL 1 : 5 OOP
'+.1 De grondwatertrappenindeling
De grondwatertrap (Gt) is een karakterisering van de waterhuis
houding van de gronden volgens een indeling,die berust opi de gemiddelde
hoogste grondwaterstand(GHG) en de gemiddelde laagste grondwaterstand
(GIß).
De Gt op een bepaalde plek is langs directe weg alleen vast te
stellen door 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. Door de verkregen kennis en ervaring kan de Gt op an
dere plekken weer uit profielkenmerken en een beperkt aantal grondwa
terstandmetingen worden afgeleid.
De grondwatertrappen zijn in het algemeen als volgt ingedeeld;
Gt

GHG

I
II
III <1+0 cm
IV
>'+0 cm
V
O+O cm
VI '+0 - 80 cm
VII >80 cm

GM
<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
droog
zeer droog

In het natuurreservaat "Meinweg" komt Gt IV pleksgewijze wel voor
maar niet over een karteerbare oppervlakte. De voorkomende grondwatertrappen zijn op een afzonderlijke kaart (bijlage 2) weergegeven, doch
staan ook op de bodemkaart vermeld. De hierop voorkomende Romeinse
cijfers hebben nl. betrekking op bovenstaande indeling. Voor zover de
omgrenzing van de Gt's niet samenvalt met de bodemgrenzen, is ze aan
gegeven met een onderbroken lijn. In het dal van de Boschbeek zijn
veel terreingedeelten aangegeven als een complex van Gt I en II.
'4.2 Bespreking van de kaart
In het algemeen kan men zeggen dat het onderzochte gebied een
diepe grondwaterstand heeft. Alleen beneden aan de drie steilranden
en langs de Boschbeek komen vochtige en zelfs voortdurend natte gronden
voor. Hier zijn op sommige plaatsen kwelplekken aanwezig, bijvoorbeeld
in enkele oude erosiedalletjes. Over de stagnatie van de waterafvoer
naar de diepere ondergrond en andere bijzonderheden van de waterhuis
houding is reeds gesproken in par. 2.3. Open water komt voor in de
Rolvennen, de Vossenkop, het Elfenmeer en op een paar plekken ten oosten
van dit meer.
We zullen thans de verspreiding van de verschillende Gt's bespreken.
Gt Ij GHG - en GLG
< 50 cm, voortdurend nat.
Deze Gt komt
als hcmogeen aangegeven kaartvlakken alleen voor in de
vlietveengronden met een veenmosbegroeiïng in de Rolvennen, verder
op een paar plaatsen bij de Vossenkop en ten zuidoosten van het Elfenmeer. In een apart aangegeven combinatie met Gt II komt hij voor langs
de Boschbeek. De totale oppervlakte is vrij gering.
Gt II| GHG - en GLG 50 - 80 cm,
nat.
Deze Gt treft men in dezelfde omgeving aan als Gt I en verder nog
op een paar plekjes ten oosten van de Rolvennen en in het zuidelijke
deel van het gebied. De totale oppervlakte is vrij gering.
Gt III; GHG < >+0 cm en GLG 80 - 120 cm, zeer vochtig.
Deze Gt grenst naar de lage kant aan Gt II en hij komt dan ook
voor in dezelfde omgeving. Het grootste deel ligt bij de Vossenkop en
het Elfenmeer. Een apart vlakje ligt in het uiterste noordwesten.

- 19 De totale oppervlakte is vrij gering.
Gt V; GHG < '+0 cm en GLG > 120 era, wisselend vochtig en droog
Deze Gt treft men in dezelfde omgeving aan als Gt III. Een paar
plekjes liggen in het noordwesten. In het noordoosten is aan het be
gin van de Bosohbeek ook een vlakje als Gt V gel^rteerd. Het grootste
deel ligt ten zuidoosten van het Elfenmeer. Daar ligt ook een afzonder
lijke kwelplek in een erosiedal temidden van Gt VII. De totale opper
vlakte is zeer gering,
Gt VI; GHG >+0 - 80 cm en GLG > 120 cm, droog
Gt VI ligt in smalle stroken en kleine vlakjes langs de rand van
het Boschbeekdal en ten zuidoosten van de Rolvennen en het Elfenmeer.
Verder komen enkele plekken voor in het uiterste noordwesten en in
het zuidelijke deel van het gebied. De totale oppervlakte is zeer
gering.
Gt VII; GHG > 80 cm en GLG > 120 cm, zeer droog
Een zeer groot deel van het gebied is als Gt VII gekarteerd. Men
treft deze Gt door het hele gebied aan. Enkele afzonderlijke plekken
liggen temidden van de vochtige en natte gronden bij de Vossenkop en
het Elfenmeer.
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