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3. BUDEMS

3.1.Algemene inleiding.

De bocfem als abio-Lisch deal van een ecosysteem onttrekt zich

meestal aan directe waarneming in hat veld. 5aman met andere

factoren, welke tot hat abiotisch deal behoren, kan er via hat

worteistelsel van de plant een belangrijke invloed uitgeoefend

wordan op hat ecosysteem. Be factoren, die hierbij een rol spelen

zijn:

1) de geologische opbouw (samenstelling moedermateriaal)

2) de geologische opbouw (oppervlaktevorrn in combinatie met het

moedermatariaal)

3) de waterhuishouding

4) de samenstelling van hat water

5) het klimaat, in het bijzonder hat microklimaat

6) de bodamlucht

Men kan nu de vraag stellen of het mogelijk is om via bodemonder—

zoek iets rneer te weten te komen over de vegetatie en in het

bijzonder over de soorten, die er op voorkomen. Wat betreftde

Juncussoorten gaf eerder onderzoek aanleiding tot deze veronder—

stelling.

Klooster (1975) veronderstelde, dat in vegetaties met Juncus

acutiflorus de aard van de bodem in samenhang met het grondwater

regiem van groot belang moat zijn. De vegetatie reageart op

bewaging van hat grondwater.

Everts at al (1978) vonden dat Juncus acutiflorus vaak voorkomt

op overgangen van veen naar zandig veen of van zand mat een veen—

laag naar venig zand. De zand— en leembijmenging zou een belang—

rijke rol spelen evanals de slibbijmenging.

Koene en Veerman (1978) legden een relatie tussen hat voorkomen

van bapaalde vegetatietypen en hat voorkomen van enkele abiotische

faktoren, Juncus acutiflorus zou voorkomen op zandige bodems waar

menging met versiagen veen voorkornt door voedselrijk kwelwater.

Hat is duidalijk dat bodemfaktoren made onder invloed staan van

het grondwater
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Scheffer en Toth (1979) toonden aan dat in zure laagveenmoerassen

door een hoge of wisselende grondwaterstand de mineralisatie—

sneiheid van organisch materiaal laag is, waardoor o.a. omzet—

tiny van voor de plant beschikbaar stikstof geremd wordt.

Er vindt verrijking plaats met ammonium, waardoor het nitraat—

gehalte bij grassen daalt tot beneden de toxiciteitsgrens.

Dat de relatie bodem—water—vegetatie en hun afhankelijkheids—

betrekkingen een complex geheel vormt, kan in. het navolgende

schema afgelezen worden.

:: dependence k dl,.ctlon of the dependent

reverse dependence of tectoqs on the
— landscape is only sJown for (Pie tree

Ioam;ng organl5rns man and fauna,
to, ie$uch it ie rnoet evident

Figuur 13 Faktoren welke hun invloed uitoefenen op het land—

schap en hun onderlinge relaties. Naar: Zonneveld,

1 972



3.2 Materiaal an methoden.

3.2.1 Werkwijze inhetveld.

De bodem van de percelen nr. 131 aan het Loaner Diap en nr.

67 aan het Anloër Diepje is d.m,v. boringen onderzocht.

flit gebeurde op cia plaatsen waar cia grondwaterbuizen in de grand

stonden(fig. 14 en 15). Toegevoegd zijn nag enkele boringen op

op plaatsen, waar zich wel groei—aggregaten van Juncussoarten

bevonden en geen grondwaterbuizan. flit am een beter overzicht

te krijgen van de bodernopbouw.

floor de zeer complexe apbouw van hat perceel. en de menselijke

aktiviteitan die er hebben plaatsgevonden, is perceel nr, 663

aan het Loaner Diep nit bodemkundig bekaken.

fle baringenzijn als volgt uitgevoerd: op hager gelegen

zandyronden is gebruik gemaakt van een vleugelboor, terwiji

voor de lager in hat perceel liggende veengronden cia gutsboor

gebruikt is. De boordiepte was afhankelijk van hat profiel en

bedroeg in zancigebieden minimaal 1.20 m. en in veengronden

maximaal 3.00 m. Van elke boring ward nauwkeurig het profiel

beschreven, waarbij gelet ward op de volgenda faktoren:

a. mate van veraarding

b. minarale bijmenging

c. slibbijmenging

d. zandfractie

a. presentia van ijzer

f. pH m.b.v. indicatoren

g. eventueel vookomen van kalk

h. humuspercentage

Daze faktoren zijn geschat met bahuip van de Praktikumgids

Bodemkund 1978.

Tevens is voor ieder profiel da doorlaatfaktor K bepaald mat

behuip van steekcylindars volgens de methode Hooghaudt.

Voor bodemchemiche analyse in hat laboratorium zijn in da

percelen nr.131 en nr.663 aan hat Loaner Diep an in percael

nr. 667 aan hat Alaër Diepje resp. 5, 2 en B bodemmonsters ge—

staken.



Deze hebben voor percee]. nr. 131 aan het Loaner Diep de aanduj—

ding LA, LB, LG, LD en LE gekregen. De bodenimonsters, gestoken

in perceel nr. 667 aan het Anloër Diepje hebben de aanduiding

SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG en SH g?kregen. Figuur 3.2 geeft

de pleatsen aan waar deze monsters gestoken zijn.

De monsters gestoken in perceel nr. 663 aan het Loaner Diep

hebben de aanduiding KA en KB gekregen.

Bij het bepalen van de plaats, waar de monsters gestoken moes—

ten warden, is uitgegaan van het al dan niet voorkomen van

van de Juncussoorten.

SA, SB, SE, SH, LA, LC en LD zijn monsterpunten binnen een

groeiaggregaat van Juncus acutiflorus. SC en SD binnen

Juncus articulatus, LE, KA en KB binnen Juncus x surrejanus.
LB, SF en SG zijn monsterpunten, waar geen van de drie Juncus—

soorten voorkwamen. Voor LD geldt de opmerking, dat dit punt
zich aan de rand van de groeiaggregaat beyond en wel op een
zandkop
Het steken van de bodemmonsters gebeurde met behuip van een

wortelboor. De monsters werden verdeeld aver ringen van P.V.C.—

buis met een doarsnede van B cm. en een lengte van 2, 4, ,
16 en 32 cm, In tataal werd dus een monster gestoken van 62 cm,

lengte. Er is voor deze methode gekozen am een nauwkeurig

beeld te krijgen van het verloop van de bodemchemische eigenschap—

pen in relatie met de diepte1 in het bijznder de bewortelbare

diepte.

De bodernchemische en bademfysische bepalingen die verricht zijn

waren:

1
, pHH en

2

2. Het organisch stofgehalte

3, Totaa]. stikstof

4. Kaliumgehalte

5. Fosfaatgehalte volgens de P—AL methode

6. Zand— en slibfractie

7. C/N quotient

B. IJzer, volgens de vergelijking van gloeimonsters in

kleur
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Daze bepàlingen, die over hat algemeen voor elk onderzoek

gedaan worden, zijn alien varricht volgens voorschrift van

hat Laboratorium voor Plantenoecologie.

IJe resultatén van de laboratoriumbepalingen zijn volgens

dezeifde methode als de vegtatieopnamen geclusterd. De

soort ward vervangen door de chemische bepaling en de be—

dekking door de uitkomst van de bepaling. Er ward geen

onderscheid in de parcelen gemaakt, wel in de diepte, waar

het monster gestoken is. De uitkomsten van de diepten 30—46

en 46—62 cm0 warden bij elkaar genoman, omdat door vald—

observaties bleak, dat dit de bewortelbare zone van de Junci

is.

. a. 2 .Kre_toeichting o nee_i het
_bpljne.

— Mate van veraarding van hat veen

Wanneer luchttoetreding piaatsvindt in het veen, wordt

hat voor bodemorganismen mogeiijk om het organisch ma—

teriaai ean te tasten. Bij deze mineralisatie kunnen er

verschiilende voor de vegetatie noodzakelijke voedings—

stoffen vrijkomen. Tevens worden er humusstoffen gevormd,

die ean beiangrijke rol spelen bij o.a. de adsorptie en

uitwisseiing van kationen en de binding van water. Dok zijn

zij van balang ais bron van organische verbindingen, die

fysioiogische processen bij de opname van voedingsstoffan

benvioeden in hat worteistalsel.

— Minerale bijmenging

Zand en/of sub kunnen ean beeld geven van overstroming

of verstuiving, die in hat verleden heeft plaatsgevonden.

Ook de mans heeft ean niet onbalangrijka rol gespeeid,

manly perceel werd later toegankelijk gemaakt door het

opbrengen van aen zanddek. Wat betreft de waterhuishou-'

ding kan de korreigrootte—samenstelling een grote rol

spelen. De korreigrootte kan invioed hebben op de vega—

tatie door enerzijds de doordringbaarheid van hat wortel—

stelsel. Bijvoorbaeld zandgrondan in dichte pakking zijn

ondoordringbaar voor wortals (Kuipers, 19B0).

Andarzijds heeft de korreigrootte invloed op de beschik—

baarheid van water.
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— Presantie van ijzer

IJzer kan ean aanwijzing geven, hoe grondwater zich in

da bodem beweagt. Hat ijzar komt voor in twee vormen,

als tweewaardig en als driewaardig ijzer, dit is afhan—

kelijk van de redox—potentiaal van de bodem. De hnogte

van de redox—potentiaal wordt bepaald door de zuurstof—

spanning. Bij een hoge zuurstofspanning, bijv. aan hat

opperviak komt hat ijzer in de ge5xideerde Fe3+_vorm

voor. In zuurstofarme milieu's komt hat ijzer in da ge—

reduceerde Fe2+_vorm voor,

Hieruit blijkt, dat da redoxpotentiaal afhankelijk is van

grondwaterschommelingen in hat verloop van hat seizoen.

131j indroging van de bovengrond zal de redoxpotantiaal

snel stijgen, waardoor hat aanwezige ijzer neerslaat in

de vorm van ijzerhydroxide. Indian dit proces jaarlijks

herhaald wordt, zal er ean opeenhoping van ijzerverbin-.

dingen plaatsvinden en vindt er neersiag plaats van ij—

zerminaralen, waardoor centimeters dikke platen kunnen --

ontstaan, in Drente bekand onder de naam ijzaroar?•

IJzer heaft ook invloed op de P—fixatie wanneer door

een grondwaterstandsverhoging ean situatie ontstaat mat

ean lage radoxpotantiaal. Dan vindt reductie plaats van

ijzer en kan hat fosfaation beter in oplossing gaan

(Grootjans, 1975). IJzer is meastal ook aen indicator

voor andere elementen zoals Mn en Al.

Hat ijzer kan op verschillende manieren aengevoerd wordan:

a. wanneer regenwater op hoger galegen delen wegzakt

worden sesquioxidan en humus afgavoerd. Via de diepere

ondergrond komt dit water in gleygrondan plaatselijk

weer aan de oppervlakte an bevat dus relatief veal

ijzer (Cursus Bodemkunda, 1976).

b0 door stroming van ijzerrijk grondwater over hat op—

perviak, dus door horizontale afstroming (Lüder, 1965).

Hat ijzar is afkomstig van hoog in hat terrain gelegen

ontijzerde valdpodsolen. In hat dal vindan we dan vaak

zwarte beekeerdgronden.

c. door aen combinatie van a. en b.
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Schernatisch kunnen deze manieren als volgt wergegeven
word en:

Liii

N Zone waar ij7ertransport plaatsvindt.

Fig. 16 Transport van ijzer in een beekdal.

Grondvaterstroom

Ondo r1atende laag

Zone waar ij7er neerslaat.( gley7one).

Zone waar ijzer mobiel is
( veldoodzol)
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—
en

De uurgraad is voor de vegetatie van belang, wat betreft

de beschikbaarheid, beter gezegd, de oplosbaarheid van

voedingsstoffen. In een zuur milieu lossen bijv. K—,

Mg—, Al— en Mn—verbindingen gemakkelijk op. K en Mg

kunnen dan gemakkelijk uitspoelen. In een basisch milieu

neemt de beschikbaarheid van verschillende sporenelernenten
zoals borium en mangaan af.
De pHKCL is voor bodemkundig onderzoek betrouwbajrder,

omdat deze minder aan schommelingen onderhevig is, terwiji

de pHH
o

sterk afhankelijk is van de tijd van het jear en ver—

toont ientengevolge seizoensschommelingen.

— Organische stof

De organische bestanddelen in de bodem zijn de belangrijke

bron van voedingsstoffen en spelen een belangrijke rol

bij de water—, lucht— en warmtehuishouding.

— Stikstof
Het stikstof kan in verschillende vormen voorkomen:

a. In oryanische stof en is dan meestal onoplosbar.

Slechts 3 tot 5 % komt via mineralisatie vrij.

b. Als NO3 en NH4÷ in het bodemvocht. In anaeroob water

ook als NO2.

c. Als NH4+—ion uitwisselbaar geadsorbeerd aan het klei—

humus complex

d. Als NH4+—ion ingebouwd in de kristalroosters van mine—

ralen. Dit is alleen van belang voor klei— en leem—

gron den.
e. Als vrije N in de bodemlucht.

— Kalium
Het kalium komt in verschillende vormen in de bodem voor:
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a. Als K—ionen In de bodemoplossing. In deze vorm is het

K—ion direct voor de vegetatie opneembaar, maar dit

maakt slechts een klein deel van de totale hoeveel—

held aanwezig kalium uit.

b. In organische stof als een in water opgeloste vorm.

Dit is eveneens een geringe hoeveelheid.

c. Als K—ion geadsorbeerd aan het klei—humuscomplex.

Dit is voor de vegetatie de belangrijkste K—bron,

K is door uitwisseling met andere ionen gemakkelijk

opneembaar.

d. Ingebouwd in mineralen en moet dus eerst vrijgemaakt

worden voordat het opneembaar is voor de vegetatie.

— Fosfaat
Het fosfaat komt in de bodem voor in zowel organische als

anorganische verbindin;en. Op zure gronden komen voorname—

lijk ijzer— en aluminiumfosfaten voor bijv. vivianiet

[Fe3(P04)2. 8H20]. In het bodemwater kunnen geringe

hoeveelheden H2P04 en HPO4—ionen voorkomen. H2P04 is voor

de plant opneembaar, deze vorm bestaat echter tot pH =

7, waarna deze overgaat in HPO4 wat moeilijker opneem—

baar is.

— C/N verhouding

Jieze verhouding geeft aan in hoeverre omzetting van or—

ganische stof door micro—organismen plaatsvindt,

— IJzer m.b.v. gloeimonstervergelijking

De betekenis van ijzer in de bodem is reeds earder ver—

meld, Door kleurvergelijking van de verschillende gloei—

monsters, zowel in het horizontale als in het vertikale

viak kan inzicht geven in de verdeling vn ijzer. Echter

de kleur is mede afhankelljk van o.a. korreigrootte,

humusbijmenging etc. (Van Diepen, 1956).
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3.2.4. Profielbeschrijvinflen

De profielen zijn benoemd volgens het systeem van De l3akker

en Schelling (1966). Deze naamgeving is alleen van belang

voor een eventuele vergelijking met anderen.

3.2. IK1

De doorlaatfaktor is een maat voor het geleidend vermogen

van de bodern en hangt nauw samen met het gehalte aan o.a.

wijde poriën, scheuren en gangen in de bodem (Cult.Techn.

Vad.,, 1975). De K—faktor wordt als volgt berekend:

K= 4000 r2 Aij waarbij

(H + 2or) (2 — ij LI t

K= doorlaatfaktor in cm/etmaal

r= straal van boorgat in cm.

H= diepte van boorgat t,o.v. grondwaterspiegel

ij= hoogteverschil grondwaterstand en gemiddelGe

waterstand in het boorgat tijdens de meting in cm.

Eij= stijging van het grondwater in de tijdt, in cm/sec.

De getalwaarden voor K kunnen in verschillende kiassen

warden onderverdeeld.

K= <5 cm./etrn. slecht doorlatend

5—40 cm./etm. matig doorlatend

40—1 00 cm./etm. goed doorlatend

(100 cm. /etm. zeer goed doorlatend

Verschillende veensoorten kunnen verschillend doorlatend

zijn, bijv. bog— en broekveen zijn goed doorlatenci, mos—

veen slecht. De aanwezigheid van houtresten kan eveneens

de doorlatendhejd benv1oeden (Vos, 1975).

De bepalingen in perceel nr0 131 zijn verrich-t in het

najear van 1978. Enkele bepalingen zijn in perceel nr.

667 gedaan. Door invallende vorst zijn verdere werkzaamheden

gestaakt. In het voorjaar van 1979 zijn opnieuw bepalingen

verricht.
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3.3 Hesultaten

3.3.1 Beschrij

3.3.1.1. Perceel nr. 131 Looner Diep, beschrijving van bodempro—

fielen van onderzochte vegetatietypen (bij1ace IV)

type 1 Festuca rubra, Luzula campestris: grondwaterbuis A en E

Het bodemtype is een veldpodzol, het veenpakket op hat zandpro-.

fiel van A is opgebracht. De textuur is bovenin rnatig fijn,

gevolgd door een vrij grove leag. IJzer komt voor in de vorm

van vlekken. Pa droge zandkoppen welke het perceel omringen

kunnen tot dit type gerekend worden,

type 2 Carex acuta, Caitha palustris: grondwaterbuis P, H, I,

J, K, 0, V en P.

Het bodemtype is voor H, I, J, en K een boveengrond en voor B, 0

V en P een madeveengrond, Binnen deze typen komen echter nogal

wat verschillen voor. Opvallend bij I, J, en K is de verkitte

ijzerlaag, ook wel moerasijzererts genoemd. De bovengrond be—

staat ult veraard veen. Opvallend bij deze profielen is verder

het grove zand, dat in de ondergrond voorkomt, dat waarschijn—

lijk van fluvio—glaciale oorsprong is. De profielen B en 0

bezitten een 40 cm. dikke veraarde bovenlaag met een ongeveer

70 cm. dikke tussenlaag van zeggeveen. Hieronder bevindt zich

een grove zandlaag. Profiel V vertoont grote overeenkornst met

profiel W van type 3.

Type 3 Carex aguatilis, Galium palustre: grondwaterbuis W.

Dit bodemtype is een madeveengrond. Hat profiel bestaat ult

een bovenlaag van veraard veen, gevolgd door een veenpakket

van zeggeveen. De ondr1aag bestaat uit versiagen veen.

Hierin komt evenals in type vivianiet voor. IJzer

alleen in de bovenlaag in de vorm van concreties,

Type 4 Carex nigra, Lotus uliginosus: grondwaterbuis 5, R, X

en N.

Het bodemtype van de profielen R en X zijn vlierveanqrond, van

5 an N, madaveengrond. De vaensoort van daze profielen is zegge—
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veen. Er komen echter wel houtresten in voor. Hat veenpakkat is

relatief dik, met uitzondering van X, namelijk 150 cm. dik.

IJzar komt alleen voor bij de profielen S en N en dan alleen

langs de wortelgangetjes.

Type 5 Juncus acutiflorus: grondwaterbuis Z, Y, E, en Q.

Hat bodemtype voor Y, C en Q is een madeveengrond, Z is een

broekeerd. lie bovenlaag van daze profielen bestaat uit ver—

aard veen en heeft ean dikte van ongeveer 30 cm. lie veensoort

van C en Q is broekveen en heeft een dikte van ongeveer 70 cm.

Hieronder volgt een matig grove zandlaag. In deze profielen is

geen ijzer gevonden. Z bestaat uit een bovengrond van veraard

veen, gevolgd door fijn zand, ijzer komt in dit profiel voor

langs de wortelgangetjes en tevens in de vorm van concreties

tot 90 cm. beneden maaiveld.

Type 6 Carex ovalis, Festuca ovina: grondwaterbuis II,

Het bodentype is een zwarte beekeerdgrond. Kenmerkend voor dit

profiel is het voorkomen van veel ijzer in de vorm van concre—

ties. lit ijzer kan afkomstig zijn van hoger in hat terrein

liggende ontijzerde veldpodzolen. In het zand komen grind—

deeltjes voor met een diameter van 10 mm.

Type 7 Hydrocotyle vulgaris: grondwaterbuis F en

Hat bodemtype is voor G een vlierveengrond en voor F ean viler—

veengrond met opgebracht zanddak. Dit type wordt gekenmerkt

door een veenpakket van 200 cm, dikte. lie veensoort is zeggev

veen. Bij G komen er houtresten in voor. Onder het veen iigt

ean pakket lemig zand.

Type 9 Carex acuta, Carex aguatilis: grondwaterbuis M.

lilt bodemtype is ean koopveengrond. lie boveniaag bestaat uit

veraard veen, met silbbijmenging, dat kan duidèn op overstro—

ining van de beak. Hierna voigt ean veenpakket, dat bestaat uit

compact zeggeveen en versiagen veen. Het veenpakket is ruim

100 cm. dik en wordt ondarbroken door een grove zandiaag.

Hat hele profiel wijst op overstromingen van de beak. IJzer

komt in dit profiel aileen aan hat opperviak voor.
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Type oeverwal: qrondwaterbuis L, Li en T.

Deze profielen kunnen tot de broekeerdgronden gerekend worden.

De bovenlaag van deze profielen bestaat uit humeus zand, dat

waarschijnlijk opgebracht is vanuit de beek. Hierna volgt een

laag met beekleem, waarin ijzer voorkomt. In deze laag vinden

we vivianiet, een ijzerfosfaatverbinding. Deze laag gaat over

in een versiagen veenpakket, hetgeen duidt op invloeden van

de beek bijvoorbeeld overstromingen. Wanneer er water achter

de oeverwal blijft stean kunnen de organische en minerale be—

standdelen bezinken. Er ontstaat een brijachtige substantie

waarin planteresten niet meer te herkennen zijn. De onder—

grond van deze profielen bestaat uit lemig zand.

Van type 8 Phalaris arundinacea, zijn geen bodemgegevens ver—

zameld.

3.3.1.2 Perceel nr. 667 An1or Dipje, beschrjjving vanbodempro—

fielen van onderzochte vegetatietypen (bijiage V)

Type 1 Holcus lanatus, Poa trivialis: grondwaterbuis B en Y.

Het bodemtype is een veldpodzol. De bovenlaag bestaat uit

matig grof zand. Opvallend is de sterk lemige tussenlaag, welke

een ondoorlatende laag kan vormen. De onderlaag is van matig

grof zand. IJzer komt in dit profiel niet voor. Dit type komt

voor op de hoogste delen van het perceel.

Type 2 Festuca rubra: grondwaterbuis A

Dit type wordt gekarakteriseerd door een veldpodzolgrond.

Het profiel vertoond grote overeenkomsten met dat van type 1,

echter de bovengrond bestaat uit iets grover zand.

Type 3 a1tha palustris: grondwaterbuis R en N.

Binnen dit type komen de volgende bodemsoorten voor: R is een

madeveen, N is een vlierveengrond. De bovenste 165 cm. van beide

profielen zijn nagenoeg gelijk, alleen de veraarde bovenlaag van

R is iets dikker. R heeft in de ondergrond een lemige laag. De

ondergrond van beide profielen ligt op een matig grove zandlaag.
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Type 4 Agrostis canina, Trifolium repens: grondwaterbuis Q,

Het bodemtype is een madeveengrónd. De bovengrond bestaat uit

veraard veen met een geringe zandbijmenging. Het veenpakket is

samengesteld uit zeggeveen met enkele houtresten. De onderlaag

bestaat evenals de voorgaande profielen uit matig grof zand.

Type B Carex nigra, Viola palustris: grondwaterbuis C, D, E,

F. G, H, I, J, K, L, 0, P1 5, T, V, W en Z.

Dit type omvat ean zeer groot aental profielen, die onderver—

deeld kunnen worden in de volgende bodemtypen: E, F en H zijn

vlierveengronden met een opgebracht zanddek. De veensoort is

zeggeveen. C en J zijn boveengronden, de bovengrond bestaat uit

veraard vean. C heeft een opgebracht zanddek van 15 cm.

W is een aerveengrond, de bovenste 55 cm. bestaat ult lemig

materiaal met daarin herkenbare plantenresten. Het veen is

eveneens zeggeveen, mear met inspoeling van de bovengrond.

X is een moerpodzol met een zanddek, een kenmerk voor de over—

gang van zand naar veen. D, G, I, K, L, 0, F, 5, 1, V en W

zijn madeveengronden, deze profielen liggen in het algemeen

aan de beekzijde van het perceel. Het veenpakket varieert in

dikte van 50 (K) tot ruim 2 m, (W).

Van type 5 (Rhinanthus serôtinus), type 6 (Ranunculus repens),

type 7 (Carex nigra, Carex ovalis), type 9 (Agrostis canina)

en type 10 (Festuca rubra, Hypochaeris radicata) zijn geen bo—

demgeg evens verzameld.
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3.3.2 Sarnenvattende bespreking

3.3.2.1. Bodemopbouw perceel nr. 131 Looner Diep

Type 1 komt in dit perceel voor op typische veldpodzolprofielen.

Type 2 komt voor op boveen— en madeveengronden, deze twee gron—

den verschillen alleen in de dikte van de veraarde laag. Op—

vallend is, dat de GLG van deze profielen overeenkomt met de

dikte van de veraarde laag, aithans voor 1970. Kenmerkend voor

dit type is verder de verkitte ijzerlaag en het grove zahd,

dat begint op 100 cm. beneden maaiveld.

Type 3 wordt gekarakteriseerd door een madeveengrond met een

moerige bovengrond. Dit type wordt verder g'kenmerkt door ean

pakket versiagen veen, waarin vivianiet voorkont.

Type 4 komt voor op madeveen— en vlierveengronden. Kenmerkend

voor deze profielen is het veenpakket, dat een dikte heeft

tot ruim 150 cm, beneden maaiveld,

Type 5 komt voor op ean madeveengrond. Het verschil met andere

typen is hat relatief dunne veenpakket, n.l. 100 cm..benecien

maaiveld.

Type 6 is het type, dat voorkomt op een drogere zandkop, de

grondsoort is een zwarte beekeerdgrond. Er komt veal ijzer in

dit type voor. Het zand bevat veal grinddeeltjes.

Type 7 komt voor op vlierveengronden met een veenpakket tot

200 cm. beneden maaiveld. Under dit veenpakket bevindt zich

direct aen lemige zandlaag.

Type 9 komt voor op een koopveengrond, de bovengrond is lemig

en hat profiel duidt op regelmatige overstromingen in hat ver—

led en.

Het oeverwaltype komt voor op een broekeerdgrond. De bovengrond

bestaat uit een humeus zanddek, een laag beckleem en versiagen

veen, waarin vivianiet voorkomt. Dit type duidt op menselijke

aktiviteiten en vroegere overstromingen van de beek.
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3.3.2.2 Dwarsprofiel (fig. 17 en 18).

Met de bovengnoemde beschrijvingen van de bodemprofielen is

het mogelijk een dwarsprafiel te schetsen, Twee daarsnedes

karnen hiervoar in aanmerking, n.l. de doorsnede, die de punten

A, Z, Y, X, W, V, U en T en 0, G, H, I, J, K, en L met elkaar

verbinden. Opgemerkt moet warden, dat 0 een punt weergeeft, dat

extra beschreven is am een volledig beeld te krijgen van deze

doorsnede. De daarsnedeØ-L laat een dik veenpakket zien

(dikte meer dan 100 cm.) dat tegen een zandpakket aanhigt.

De onder;ond bestaat uit keileem. Opvallend bij deze doorsnede

is, de verkitte ijzerlaag, welke een ondoorlatende laag vormt.

De laag wordt onderbroken door een pakket onveraard zeggeveen.

Het veenpakket is aan het apperviak veraard en wel in sterke
mate. Doorsnede A—I geeft eveneens een relatief dik veenpakket
te zien, dat tegen een zandpakket aanligt. Opvallend is hier,
dat de veraarde laag lang niet zo dik is als die van de ande.-
re doorsnede. Under in het versiagen veen komt vivianiet voor.

.3.2.3 Bodemopbouw perceel nr 667 Anloër Dioie

Type 1 komt in dit perceel voor op een typische veldpodzthl. De

hager gelegen, drogere delen van het perceel vallen onder dit

type.

Type 2, dit is eveneens een veldpodzol, echter de bovengrond

bestaat uit graver materiaal dan type 1

Type 3 komt voor op een madeveen— en vlierveengrond. De boven—

ste 165 cm. bestaat uit veer,.

Type 4 wardt getypeerd door een madeveengrond, het profiel be—

staat uit een bijna 200 cm. dikke laag zeggeveen.

Van type 5,6 en 7 zijn helaas geen gegevens verzameld.

Type 0 beslaat het grootste deel van het perceel. Het bevat oak
verschillende bodemtypen, vilerveengrond, boveengrond, aarveen—

grand, madeveengrond en maerpodzol.
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3.3. 3 Laboratoriurihea1ingen

3.3.3.1 Perceel nr. 131 Loaner Diep

Bijiage VI geeft de resultaten wear van de bodemchemische

bepalingen. De resultten van de zand/slib bepalingen zijn niet

vermeld. Door verkeerde voorschriften bleek achteraf, dat

uitvaering van de bepaling onjuist was, waardoor ook de gegevens

helaas onbruikbaar werden.

Indien er uitsluitend gekeken wordt near de resultaten van de

gegevens en het voorkomen van de Juncussoorten, dan vallen de

volgende punten op(voor wet betreft Juncus acutiflorus LA, LC

en Lii).

De uitkomsten van LA en LC ontlopen elkear niet veal qua humus,

pH, N—totaal en C/N. Het K—getal en de P—Al liggen nogal uit—

een voor de bovenste 30 cm. De kleur is voor beide profielen

bijna identiek, alleen de chrorna van LC verschilt beneden de

30 cm. Lii heeft een zeer laag humuspercentage in verhouding tot

LA en LC. Dok is hat gehalte aan N, P en K laag. De kleur van

de uitgegloeide monsters is aan de rode kant, wet ken batekenen

dat er relatief veal ijzer in het profiel zit. Lii (hier warden

geen van de dna Juncussoorten gevonden) heeft in vergelijking

met LA en LC aen betrekklijk hoge pHKCL. Het K—getal geeft geen

starke daling te zien naarmate de diepte taeneemt. LE (Juncus

x surrejanus) heeft eveneens ean vnij hoge pHKCL in vergelijking

met LA en LC.

3.3.3.2 Perceel nr. 667 Anlor Diapje (biilage VII)

Als hier oak uitsluitand gekekan wordt naar de resdiltaten en

hat voorkomen van de Juncussoorten, dan kan hat volgende gecon—

cludeerd warden:

SA, SB, SE en SH, als monsterpunten binnen groeiaggregatan van

Juncus acutiflarus. SC en SD als monsterpunten binnen Juncus

articulatus hebben een relatief hoge pHKCL n.l. pH grater dan 5,o

Hat K—getal vanaf 30 cm. beneden rnaaiveld is betrekkelijk laag

voaral voor SD (2,36—1.98). SF en SG vertegenwoordigen de pleat—

sen wa;jr geen van cia Juncussoorten voarkomen. De pHKCL neant een

interrnediaire positie in tussen de monsters van Juncus acutiflorus

enerzijds en Juncus articulatus anderzijds. -
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Het K—gatal is vergelijkbaar met dat van de gegevens van Juncus
acutiflorus.
lie pHKCL is voor deze monsterpunten, met uitzondering van SA

(4,62—4,78) van 30 tot 62 cm. benden maaiveld erg laag n.l.

3,51—4,22. Het humusgehalte is relatief hoog en ligt vanaf 30 cm.

beneden maaiveld boven de 70. lie hoogste N—totaalgehalten
warden aangetroffen in de laag 30—46 cn. beneden maaiveld.

3.3,3,3 Percee]. nr. 663 Loaner Diep (bijiage VIII).

lie resultaten van deze bepalingen kunnen nagal oprnerkelijk genoemd

warden, De pH is relatief hoog in het bijzonder van KB. N—totaal

is voor KA zeer laag (0,34—0,90). Oak het K—getal is voor beide

laag vooral vanaf 14 cm. beneden maaivelii. P—Al is vooral voor

KA bijzonder laag.

3.3.3.4 Clustering bodemchemische eigenschappen van 30—62 cm.

beneden rnaaiveld van de drie percelen (fig, 19).

Bij een importantiegrens van 1 5% zijn er drie clusters te onder—

scheiden:

Cluster I; SAl tot SB1 (20 monsterpunten)

Cluster II; LE1 tot KA1 (0 monsterpunten)

Cluster III; LD1 (1 rnansterpunt)

Wanneer deze clusters nader warden bekeken, dan blijkt dat binnen

cluster I 12 monsterpunten van Juncus acutiflorus en 3 van -

Juncus articulatüs voorkomen. Cluster II bestaat uit 5 monster—

punten van Juncus x surrejanus. Er is dus een splitsing magelijk

in bodemchemische eigenschappen tussen de verschillende Juncus—

soorten wanneer er geen onderscheid gemaakt wordt tussen de onder—

zaekspercelen. label VIII geeft de spreiding aen van de verschil—

lende bademchernische eigenschappen binnen de clusters I en II.

In deze tabel zijn tevens opgenarnen de bodemchemische eigenschap—

pen van Juncus articulatus binnen cluster I (Iart) en cluster II

(Ilart). Uit deze tabel blijkt, dat cluster I zich anderscheidt

van cluster II door een lagere pH n.l. cluster I gemiddeld 4,5

en cluster II, 5,5, een hager hunusgehalte (I is 70, II is 15%),

een hager N—totaal (I is 2,07, II is 0,00), cen hager C/N (I is
20,4, II is 16,50), een hager K—getal (I is 7,5, II is 1,1) en

een hoger P—Al (I is 5,5, II is 2,7).
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Figuur 19 Clustering bodemchemische eigenschappen van 30—62 cm.
beneden maaiveld van de drie percelen.

Juncus acutiflorus: SA, 513, SE, SH, LA, LC en LD

Juncus articulatus: SC en SD

Juncus x surrejanus: LE, KA en KU

Geen Junci: LI), SF en SG

5 S

A: boderimonster 3C—46 cm. —m.v. A: bodenmon;tr 46—62 cm. —rn.v.
1T2
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laud Villa mm. en max. waarden van bodemchemische eigenschappen

voor cluster I en II.

Cluster I

mm. max.

Cluster II Cluster lart Cluster hart

mm. max. mm. max. mi max.

pHH 0
4,06—5,07

2

4,83—6,27 5,30—5,53 5,25

pHKCL 3,51—4,78 4,29—6,03 5,01—5,32 5,03

Humus % 58,4—81,9 9,8—29,4 54,2—66,1 28,9

N—totaal 1,63—2,51 0,34—1,39 1,61—2,05 0,87

C/N 17,0—23,87 15,21—17,7 18,70—19,61 19,27

K—getal 2,0—13,25 0,25— 2,0 1,98— 5,98 1,51

P—Al 3,5—7,5 Q,00—5,40 4,90—6,60 1,0

label VIIIB Verhouding
I en II.

van bodemchemische eigenschappen, cluster

AC HY AR -.

Cluster I Cluster II Cluster lart

pHHO —
2

± ±

pHKCL — ± ±

Humus % + — +

N—totaal + — +

C/N + — +

K—getal + — +

P—Al + — +
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Cluster lart vertoond veel overeen&omst met groep I en verschilt

uitsluitend in een hogere pH en en jets lager K—getal. Uit deze

tabel blijkt, dat Juncus acutiflorus hinnen de drie onderzoeks—

percelen rijker staat dan Juncus x Surrejanus en tevens op plaat—

sen met een lagere pH. flit geldt uitsluitend voor de laag 30—62

cm. beneden maaiveld, de bewortelbare zone.

Hundt (1964) vond eveneens Juncus acutiflorus op plaatsen met een

pH van 4,3 en een K—getal van 20,3. De P—waarde was 2,4.

Niemann (1964) en Everts et al (1978) geven humuspercentages voor

Juncus acutiflorus van 25 tot Jo%.
Krausch (1967) suggereert echter, dat Juncus acutiflorus niet
afhankelijk is van bepaalde pH—waarden, zijn bevindingen waren
dat Juncus acutiflorus voorkomt op zowel basische als sterk zure
bodems. Eerder lijkt de beschikbaarheid aan nutrienten een

belangrijke rol te spelen. Deze nutrienten moeten dan aangevoerd
worden door het grondwater. De pH van dat grondwater kan van

ondergeschikt belang zijn. Schumacher (1966) vond pH—waarden van

4,5—5,5, eigen onderzoek in Zuid—Limburg geven pH—waarden te zien

van 7,5—7,6 op drie verschillende groeiplaatsen van Juncus

acutiflorus in het Geuldal. -.
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3.3.4 Doorlaatfaktor K.

3.3.4.1 Perceel nr. 131 Looner Diep

label IX geeft de resultaten weer van de doorlaatbaarheids—

metingen. Opvallend zijn de enorme verscbillen tussen de diverse

metingen, bij A (0,545) en N (0,0037). De waarden kunnen als volgt

warden ingedeeld: G, H, I, J, K, N, N, 0, P, Q, R, 5, U, V, W, X,

en Y zijn slecht doorlatend, waarbij M en U gekarakteriseerd

kunnen worden als zeer slecht doorlatend. De K—faktor van T is

niet meetbaar. B, U, F, L, en Z zijn matig doorlatend en A en E

zijn goed doorlatend. Deze indeling in drie groepen hangt nauw

samen met de ligging in het perceel en met de bodemopbouw in het

bijzonder. A en E zijn uitgesproken zandprofielen, de stijysnel—

held van het water zal dientengevolge groat zijn. Oak bij B, 3,

F, L en Z speelt het zand een grate ro.1, terwiji bij de avenge

profielen het carnpacte veen en de oorzaak van is, dat de stijg—

snelheid gering is.

Doorlatfaktor K, perceel nr. 131 Looner Diep, november 1973.

Dieptebuis in K liieptebuis in K

cm, —m.v.cm. —m.v.

A 100 0,545 N 90 0,011

B 92 0,131 0 85 0,024

C 94 0,026 P 90 0,016

D 87 0,198 Q 87 0,011

E 94 0,415 06 0,018

F 100 0,251 5 93 0,77

G 76 0,020 T 97 nihil

H 67 0,037 U 94 0,0045

I 77 0,023 V 99 0,016

J 80 0,026 W 90 0,035

K 70 0,040 X 84 0,022

L 100 0,201 Y 94 6,011

N 90 0,0037 Z 97 0,309

label IX
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3.3.4.2 Perceel nr. 667 Anloër Diepje

In tabel X zijn de K—gtal1en weergegeven. De metingen zijn ver—

richt in november 1978 en mei 1979

label X.

Dieptebuis in
cm. —m.v.

T 94 nov.'78

N 94 nov.'70

Q 94 nov.'78
0 97 nov.'78

K 98 nov.'78

P 95 nov.'78

S 94 nov.'78

0,045

0,270

0,243

0,010

0,030

0,030

0,183

Dieptebuis in
cm. —m.v.

X 77 mei

V 94 mel

C 92 mei

Y 92 mel

R 100 mel

P 95 mel

5 94 mel

0,028

0,056

0,116

1 ,97

0,267

0,078

0,40

Vergelijkingen kunnen niet getrokken worden tussen deze twee

meetdata aangezien er verschil bestaat tussen de waarden van P

en S (verschil tussen beide metingen is groter dan 2). De beide

metingen zijn verricht met dezelfde buis op dezelfde plaats

op dezelfde diepte. Wel kan geconcludeerd worden, dat er duidelijk
sprake moet zijn van ean seizoensinvloed,. De doorlatendheid van
de bodem moet beinvloed worden door het jaargetijde.

'79
79

'79
'79

79

'79
'79
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4. WATE1HUI5H0U1)ING

4.1 Algerpene inleiding

flat oak hat grondwater een belangrijke positie inneemt binnen

ean ecosysteem kan afgelezen warden uit figuur van hoofdstuk

3. In onderstaande figuur (fig.20) wordt de kringloop van water

geschetst.

VERI)AMPING(

I

_

7.
ATMOSFEER— )NAAIVELD VEGETATIE

(neersiag) \j ,,'-
ODEMVU HT

__ ___

TI

_____

AANVOEH GR0NDWTER

G R 0 ND WATER

AANVOER )OPPERVLAKTEWATER

0PPWATER I

AFVOER

GF0ND WATER

AFVOER OPP.WATER

Fig. 20. Naar: Hat Noorden Natuurlijk, ISP—noorden des lands,1979.

De samenstelling van hat grondwater is afhankelijk van de hoe—

danigheden van zowel neersiag, bodem als het diepe grondwater.

In een beekdal kunnen verschillende soorten grondwater voor—

komen, elk met een andere kwaliteit:

1. Oppervlakkig over ondoorlatende lagen afstromend grondwater.

Deze ondoorlatende lagen warden meestal gevormd door keileem en

fijne zandlagan, die op sommige plaatsen in Drente als ononder—

broken lagen, enkele decimeters onder het rnaaiveld liggen.

Daze lagen zijn vaak afgedekt door ean dekzandlaag.

2. Onder de keileemlagen stromend di'per grondwater.

Op enkele plaatsen kunnen de keileemlagen onderbroken zijn,

waardoor het mogelijk wordt, dat hat water via da eronder liggende

zandlagenafvloeit.
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lieze zandlayen zijn in het algemeen eolische afzettingen.

3. Diep grondwater.

flit grondwater stroomt op yrotere diepte, vaak door grove fluvia—

tiele of zelfs marlene afzettingen.

Wat betreft de kwaliteit van het grondwater hat volgende:

Van oppervlakkig afstromend water zal de kwaliteit afhangen

van de hellinyshoek en hat bodemtipe. Uiteraard staat dit water

ook onder invloed van aktiviteiten, die plaats vinden aan hat

opperviak, zoals b.v. bemesting van de dekzanden, die in gebruik

zijn bij de boeren. Hoe diaper het water komt en de daardoor

af te leggen wag langer wordt, worden verschillende afzettingen

doorkruist, waarbij de samenstelling verandert. Het may misschien

duidelijk zijn, dat op plaatsen waar deze verschillende grond—

waterstromen aan het opperviak komen, bij menging ook de samen—

stelling verandert. Het is daarom van belang bij hydrologisch

onderzoek van een beekdallandschap, naijwlettend in het oog te

houden welke plaats hat onderzoeksgebied inneemt in dit landschap

en wat de bodemopbouw is.

Schimmel (1951) gebruikte een landschapsindeling bij hat beschrij—

van van de vegetatie van de Drentse beken n.1.

1 . de oorsprong

2. de bovenloop

3. de middenloop

4. de benedenloop

Binnen deze vier landschapstypen kan hat grondwater verschillende

wegen afgelegd hebben en dus van verschillende kwaliteit zijn.

Bodemkundige kennis van de hooilanden is eveneens van belang

b.v. wanneer ondoorlatende lagen voorkomen kan hat diepe

grondwater niet aan het opperviak komen. Deze ondoorlatende lagen

kunnen o.a. bestaan uit verkitte ijzerlayen, welke de bodem

af kunnen sluiten.

Tevens kunnen ondoorlatende lagen er de oorzaak van zijn, dat

hat oppervlaktewater geen gelegenheid krijgt om weg te zakken,

zodat er natte delen in een hooiland ontstaan. Verder zorgen

overstromingen van de beek voor afzettingen van voedselrijk sub,

dat invloecl kan hebben op de vegetatie.
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4.2 Vrklaring van enkela gebruikte termen

1. Piezometer: dit is een grondwaterbuis met een relatief klein

filter aan het eind van de buis. Deze buis wordt gebruikt am

de potentiaal van het grondwater in een bepaalde bodemlaag

te meten. Het is belangrijk om de piezometer lekvrij in de

grond te krijgen, zadat het water niet langs de buis het

filter bereikt.

2. Isohypse of eguipotentiaallijn: dit is een lijn, die punten

verbindt met gelijke stijghaagten van het grondwater. De rich—

ting van de grondwaterstroom staat laodrecht op de isahypse.

3. Kwelwater: dit is aan de oppervlakte kamend grondwater, dat

via doorlatende lagen van hager gelegen gronden afkomt.

4. Duurlijnen: dit zijn lijnen, die aangeven hoveel dagen het

grondwater zich op een bepaalde plaats op de verschillende

niveau's beyond.

5. Halfwaardetijd: dit is de grondwaterstand, welke de duurlijn

aangeeft op het tijdstip ha.verwege de meetperiode.

6. Tijdstijghoogtediagram: dit is een figuur, dat de grondwater—

potentialen weergeeft, uitgezet tegen de opnamedata.

7. Gemiddelde grondwaterpotentiaal: dit is de gemiddelde grand—

waterstand aver de totale meetperiode.
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4.3 Nateriaal en methoden

erkwijze nht_vl

Urn een inzicht te krijgen in de waterhuishouding van de percelen

nr. 131 aan het Looner Diep en nr. 667 aan het Anlöer Diep zijn

in het voorjaar van 1970 op diverse plaatsen grondwaterbuizen

geplaatst. Deze plaatsen zijn zodanig gekozen, dat er een netwerk

van meetpunten ontstond, waardoor het mogelijk was een beeld te

verkrijgen van zowel de fluctuaties van het grondwater als van

de stroming van het grondwater gedurende het groeiseizoen in de

genoeide percelen. IJeze gegevens zouden van belang kunnen zijn

bij het vegetatiekundiiy onderzoek van de verschillende Juncus—

soorten in deze percelen. Zoals vermeld zijn de pezometers in

een netwerk geplaatst (fig. 14 en 15) Elk meetpunt bestaat

uit een groep buizen van verschillende lengten, afhankelijk van

het bodemprofiel. De lengte van de buizen varieert van 50—300 cm.

IDe buizen zijn gemaakt van P.V.C.buis met een diameter van 1,5

cm., waarvan de onderste 10 cm. is geperforeerd en voorzien van

ean kous om eventuele verstopping te voorkornen. IDe bovenzijde van

de buis is voorzien van een doorboord dopje.

In het najaar zijn, door de hoge grondwaterstand, am bij toe—

nemende neersiag de extremen in het grondwaterpeil te kunnen

meten, diverse buizen verlengd. In perceel nr. 663 aan het Looner

Diep zijn grondwaterbuizen geplaatst van 100 cm. lengte, waarvan

de onderste 50 cm. geperforeerd waren. Deze buizen dienden al—

leen am de grondwaterfluctuaties in een agyregaat van Juncus

x surrejanus te meten.

IDe buizen werden in alle drie de percelen iedere veertien dagen

opgenornen tot aan juli 1978 en vanaf augustus 1978 elke week

tot november 1970. Voor dit la-]tste werd gekozen am een nauw—

keuriger beeld te krijgen van het verloop van de grondwaterstand

in relatie met de hoeveelheid neerslag. De neerslag was, in ver—

gelijking net andere jaren, in het najaar van 1970 vrij groat.

Orn enkele voorbeelden te noenen, augustus, Assen: 90 mm.;

Zeegse: 75mm., september, Assen: 121 mm.; Zeegse: 102 mm.
(Dijiage lilA + 11113).
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4.3.2 Verwerkinrjsnethoden rondwatereevens

Van d percelen nr. 131 a3n hat Looner Diep en nr. 667 aan het
Anl5er Diep zijn alle grondwatergegevens weergegeven in tijd—

stijghoogtediagrammen. Hieruit zijn vervolgans duurlijnen gecon—

strueerd. De gegevens van perceal nr. 663 aan het Looner Diep

zijn verder niet vermeld. De tijdstijghoogtediagrammen en de daar—

uit volgende duurlijnen zijn op enkele uitzonderingen na uit—

sluitend weergegeven voor de buizen van 100 cm. lengte. Dit is

gedaan, omdat de verschillen in de potentiaal van de onderling

in lenyte varierende buizen op een zelfde plaats nihil waren.

Uitzonderingen zijn de buizen M en N van perceel nr. 667 aan hat

Anl6er Diep. Tevens zijn van drie opnamedata de equipotentiaal—

lijnen uityezet in het horizontale vlak. Er is gekozen voor de

volgende opnamedata:

15/7 1978 Door zware regenval warden hoge grondwaterpotentialen

game ten.

28/8 1978 Daze opnamedatum heeft betrekking op een droge periode

waardoor lage grondwaterpotentialen.

2/10 1978 Daze opnarnedatum velt binnen een zeer natte periöde

waardoor zeer hoge grondwaterpotentialen.

Doordat de stroomrichting van het grondwater loodrecht stat op

deze lijnen is uit deze figuren af te lezen, wet de stroomrichting

is van die opnamedata.

Wanneer de verschillende figuren met elkaar vergeleken worden,

dan ken afgelezen worden, wat de overeenkomsten resp. verschil—

len zijn in de stroomrichting tussen een natte en een droge

periode. Door vergelijking kan tevens iets gezegd worden over

de stroomsnelheid, immers de dichtheid van de lijnen geeft ook

aen hoe groot het "verval" is. Hoe meer lijnen, des te sneller

wordt hat water afgevoerd. De weerstand van de bodem speelt hier

uiteraard eon belangrijke rol. Wanneer voor iedere pezometer

de gemiddelde grondwaterpotentiaal over de gehele meetperiode

wordt bepaald en daarnaast uit de duurlijnen de halfwaardetijd

dan ken met behuip van deze getallen het volgende berekend worden:

Stel, is de gemiddelde grondwaterpotentiaal en M de halfwaarde

tijd van eon bepaalde piezometer. Hot quotient van M en geeft

eon gatal welke groter, kleiner of gelijk is aen 1



—105—

flit quotient wordt in belangrijke mate beinvloed door M, aange—

zin de yarn van de duurlijn bepald wordt door infiltratie vanuit

hoger gelegen delen. Wanneer de duurlijn convex van vorm is,

dan is er sprake van een kwelsituatie. Is de duurlijn concaaf

dan treedt infiltratie op, b.v. in zandgronden.

In het navolgende worden de verschillende üitkomsten van het

quotient van N en besproken:

1 • Als het quotient van N en kleiner is dan 1 , dan vindt infil—

tratie plaats. De duurlijn is concaa1 van vorm. Ht neersiag—

overschot zal snel verdwijnen door verdamping, horizontaal af—

stromen of verticaal wegzakken.

2. Als het quotient van N en . grater dan 1 , dan vindt anvoer

van kwelwater plaats vanuit hoger gelegen delen. De vorm van de

duurlijn is convex. De aanvoer kan van verschillende aard zijn

n.l. oppervlakkig, diaper of diep grondwater.

3. Als het quotient van M en gelijk is aan 1, dan is er sprake

van een tussenvorm, en resultante van beide mogelijkheden.

De waarden van het quotient van M en kunnen uitgezet worden in

hat horizontale viak voor elk van de percelen, waarbij de laagste

of de hoogste buis als uitgangspunt genonen wordt. De puntan met

gelijke uitkomsten kunnen met elkaar verbonden worden, waardoor

vlakken ontstaan, die de grondwatertoestand weergeven gedurende

het totale groeiseizoen. De lijnen worden in hat vervoig quo—

tientlijnen genoemd, dit omdat tot dusverre van deze methode

nooit earder gebruik is gemaakt. Wanneer waarden bereikt van meer

dan 1,50 is arbitrair vastgesteld dat dit viak onder invloed

staat van een sterke kwalstroom. De betreffende piezometer wordt

dan gevoed met grondwater, dat van elders afkomstig is.
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4.4 Fesultaten

i.1 enduurlijnen

4.4.1.1 Perceel nr. 131 Looner Iiiep

De tijdstijghoogtediagrammen en de hieruit resulterende duur—

lijnen zijn weergegeven in bijlage IX . Uit het grillige verloop

van de tijdstijghoogtediagrammen en de neersiaggegevens van

Assen (bijiage IIIA)valt op te maken, dat we hier te maken hebben

met ean slecht gebufferd systeem. Het verschil tussen natte en

droge perioden is direct van deze figuren af te lezen. Het

systeem is niet in staat om de veranderingen, die het gevoig zijn

van een natte of droge periode op te vangen. Hierdoor is ook hat

bochtige karakter van de duurlijnen te verkiaren, Een uitgespro—

ken convexe of concave vorm van ean duurlijn is uit deze figuren

niet te halen. Ean andere oorzaak is mogelijk het extreem natte

seizoen van 1970. Een echt droge zomerperiode is niet voorgekomen.

Wel is duidelijk, dat type 1 (Festuca rubra, Luzula campestris)

en typeboeverwal behoren tot de droogste typen. -.

4.4.1.2 Perceel nr. 667 Anler Diepj

Bijiage X geeft de verschillende tijdstijghoogtediagrammen

met de bijbehorende duurlijnen van dit perceel weer. Opvallend

is direct, dat de extremen in de grondwaterstand van dit perceel

veel geringer zijn dan in perceel nr. 131 Looner Diep. Hieruit

kan geconcludeerd worden dat dit systeem de extremen beter kan

opvangen, er is dus sprake van een gebufferd systeem. Ook is het

opvallend, dat de grondwaterstand van de piezometers M, N en W

voor een groot gedeelte van hat seizoen boven het maaiveld staat.

W staat echter wel in een greppel. Be vorm van de duurlijnen

is voor dit perceel veal minder bochtig. Veal piezometers verto—

nen in het eerste deel van de duurlijn een sterk dalend karakter

gevolgd door ean knik, waarna de curve lange tijd lineair var—

loopt om pas aan het eind wear af te buigen. Opvallend is hat var—

loop vn de duurlijn van de piezometers M, N en W. Van N en N

zijn twee duurlijnen weergegeven, n.1. zowe]. van de korte als

van de lange buis. Door de convexe vorm van de duurlijn is hier

sprake van ean kwalsituatie.
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Type 1 (Holcus lanatus, Poa trivialis) en type 2 (Festuca rubra)

horen tot de drooyste typen.

4.4.2 isohpsen

4.4.2.1 Perceel nr. 131 Looner Diep

Van de opnamedata 15/7, 28/8 en 2/10 1970 zijn equipotentiaallij.-

nen geconstrueerd (fig. 21, 22 en 23). Uit figuur 21 valt

een grondwaterstroom af te lezen vanaf de hoger gelegen zandkop—

pen bij de piezometers A en Z en D, E en F. Immers de stroomrich

tiny staat loodrecht op de equipotentiaallijnen. Na een wat dro—

gere periode (28/0, fig. 22) is de grondwaterstroom bij de piezo—

meters A en Z en D, E en F zo goed als weggevallen. Wanneer weer

een periode met veel neersiag volgt (2/10, fig. 23) dan blijkt

dat de grondwaterstroom bij de piezometers D, E en F zich weer

hersteld heeft, mar die bij A en Z niet. Deze drie figuren samen

zijn verenvoudigd weergegeven in figuur 24 zodat het mogelijk is

een volledig beeld te krijgen van de grondwaterstromen gedurende

het groeiseizoen en met name de richting hiervan.

4.4.2.2.Perceel nr. 667 AnVder Diepja

Van dit perceel zijn eveneens van de opnamedata 15/7, 28/8 en.

2/10 de equipotentiaallijnen uitgezet (figuur 25, 26 en 27).

Het valt meteen op dat er geen duidelijke verschillen zijn

tussen de verschillende opnamedata, ofwel de natte en droge perio—

des. Wanneer naar de dichtheid van de lijnen yekeken wordt,

valt verder op dat een concentratie lijnen ontbreekt bij de bui—

zen A, B, C en D terwiji dit toch een hoger gelegen deel van

het perceel is. Dhijkbaar wordt het equipotentiaallijnenpatroon

in dit perceel minder sterk benv1oed door aanvoer van water

vanuit het achterland. Een plaatselijke regenbui zal dus geen

sterk zichtbaar effect hebben0
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Fig. 21 Equipotentiaallijnen 15/7 perc. nr. 131 LD

Fig. 22 Equipotentiaalliiflefl 28/B perc. nr. 131 LD
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Fig. 23 Equipotentiaalliinen 2/10 perc. nr. 131 LU
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Oo 2/10 Fig. 24 Vereenvoudigd beeld equip.lijnen
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FIg. 26 Equipotentiaallijneri 28/8 perc. nr. 667 AD
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Fig. 27 Equipotentiaallijnen 2/10 perc. nr. 667 AD
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Fig. 29 Quotientlijnen perc. nr0 667 AD.
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t. 3

4.4.3.1 Percel nr. 131 Looner Diep

De quotienten van de halfwaardtijd (M) en de gemiddelde grond—

waterstand () zijn voor dit perceel afgebeeld in figuur 28

Uit deze figuur blijkt duidelijk, dat het gedeelte van het per—

ceel wat ingesloten wordt door de piezometers F, Mm K, W en D

en in het bijzonder G, N, J, I en H onder invloed staan van aan—

gevoerd grondwater van elders. Immers het quotient is groter dan

1 • Het gedeelte van het perceel dat ligt bij de buizen A, Z,

Y, R en X heeft een quotient kleiner dan 1, hetgeen betekent,

dat water snel wordt afgevoerd.

4.4.3.2 Perceel nr. 667 An1or Diepje

De quotienten van M en zijn weergegeven in figuur 29

Uit deze figuur blijkt, dat bij de buizen M eh N een waarde ge—

vonden wordt van resp. 1,60 en 1,70. Wat al eerder uit de duur—

lijnen was op te maken blijkt nu uit deze figuur, n.l. dat deze

twee piezometers onder invloed staan van een kwelstroom. De

plaats waar dit diepe grondwater aan het opperviak komt moet in

de buurt van piezometer N zijn. De rest van het perceel neemt

een intermediaire plaats in, het quotient is gelijk aan 1.
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4.5 Interoretatie veidgegevens grondwater en bodern

4.5.1 Perceel nr. !! onr_Dje

Zowel ult de equipotentiaallijnen, als uit de quotientlijnen

blijkt, dat er ean grondwaterstroom bestaat aan da noordzijde

van hat perceel bij de buizen D, E en F, welke hat hele groai—

seizoen door aanwezig is geweest, terwiji bij de buizen A en Z

er uitsluitend in het late voorjaar sprake is van aen grondwater—

stroom. Om een verklaring te vinden voor dit verschijnsel is een

situatieschets van het totale landschap en het mogelijk effect

van de neersiag hierop zeker gerechtvaardigd. Allereerst moat

vastgesteld worden, dat de omringende weilanden bestaan uit

minerale bodems, voor het merendeel veldpoazolen (Langbroek—

Borsboom, 1979). Deze veldpodzolen liggen op een vrij steile

helling, welke grenst aan het beekdal. De ondergrond bestaat

uit een ondoorlatende keileemlaag, die hier en daar zelfs voor—

komt op een diepte van ± 1 meter c)r?der het maaiveld (De Gans,

mondeling). Het plateau wordt gevormd door het Ballöer Veld.

Tijdens de wintermaanden en het vroege voorjaar zal na de grote

hoeveelheden neersiag de bodem van hat plateau en de hellingen

verzadigd zijn met water. Dit water zal normaliter voor ean

groot deal of wegzakken of afstromen, totdat de veldcapaciteit

is bereikt. Aangezien we in dit beekdal te niakan hebben met ean

ondoorlatende leag in de ondergrond zal van wegzakken weinig

of geen sprake zijn, tenzij er een breuk aanwezig is in het

keileernpakket. Door hat vrij grote verval zal afstroming over

de keileem relatief snel plaatsvinden.

Bij periodieke regenbuien zal in hat drogere deal van hat sal—

zoen hat water op identieke wijze afgevoerd worden. Op deze

nianier kan er een verkiaring gegeven worden voor hat verloop

van de equipotentiaailijnen. Na een periode van veal regen is

er aen duidelijke waterstroom wear te nernen in hat perceel,

die stopt zodra er aen periode van droogte volgt. Het blijkt

echter, dat na een regenrijke periode in hat groeieizoen eileen

bij de buizen Ii, E en F herstel van de grondwaterstroom optreedt

en bij de buizen A en Z niet.
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Fig. 30 Doorsnede bekda1 Looner Diep

Juncus acutiflorus

Carex acuta, Carex aquatilis

Veenpakket

Zandkoppen

Juncus x surrejanus

III Keileem,
laag

.— Richting grondwaterstroom
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JJe verkiaring voor dit verschijnsel kan yezocht worden in een

oude beekloop, die zich op de helling aan de oostzijde van het

perceel bevindt. Deze oude beekbedding mondt uit in het perceel

en wel tussen de grondwaterbuizen D en E. lieze inidde1 groten—

deels dichtgegroeide beekbedding fungeert echter nog steeds

als afwateringssysteem van het plateau en de weilanden op de

helling. Dit soort oude beekiopen is een berucht verschijnsel

in de bouwwereld, waar deze voor onaangenarne verrassingen kunnen

zorgen (Van Heuvein, mondeling). Ook uit de quotientlijnen

(fig. 28 ) blijkt, dat er hier sprake is van een continue

aanvoer van water, immers het quotient is groter dan 1 . Deze

oppervlakkige grondwaterstroom is van grote invloed op dit

perceel. Gedurende het voorjaar van 1979 was in het veld dui—

delijk te zien, dat er sprake was van een enorme wateraanvoer,

want het grondwaterpeil van buis G stond meer dan 12 cm. boven

het maaiveld. Daar de bodem in dit gedeelte van het perceel

afgesloten wordt door een verkitte ijzerlaag, kan het water

niet wegzakken, mear stroomt naar de laagste delen van het perceel.

Het geheel is ruimtelijk weergegeven in figuur 30.

erce1 jr 61

Uit de figuren van de tijdstijghoogtediagrammen blijkt, dat dit

perceel veel minder sterk onder invloed staat van een grondwater—

stroom. Om dit te verkiaren is meer inzicht nodig over de plaats

welke het perceel inneemt in het landschap.

Eij perceel nr. 131 aan het Loaner Diep was er sprake van een

beekdal met steil verlopende hellingen. Dit beekdal wordt omringd

door zwak glooiende hellingen. Hoogteverschillen kunnen eigen—

lijk alleen gevonden warden binnen het perceel zeif. De "pla-

teau's" van dit beekdal worden gevormd door akkers. De akkers

worden intensief gebruikt en zodoende oak sterk antwaterd door

diepe sloten, die tot op de keileern zijn gegraven.
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lie hellingen zijn beplant met bos. Het zal dui'Jelijk zijn,

dat dit perceel weinig invlod zal ondervinden van de neerslag

op het omringende land. Immers het overtollige water, dat op

de akkers valt zal voor een groat deel weggevangen warden.

lie oppervlakkige waterstroom zal dientengevolge hoofdzakelijk

een gevoig zijn van de opbouw van het perceel zeif. lie kwelstroom

welke zichtbaar is bij de buizen fri en N is echter wel afkomstig

van elders.
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5. Integratie van de resultaten van het onderzoek aan vegetatie,

bodem en waterhuishouding, verricht in de percelen nr, 131

Loaner Diep en nr. 667 Anlber Diepje.

In de percelen nr. 131 aan het Loaner Diep en nr. 667 aan het

Aniber Diepje is onderzoek verricht aan de vegetatie (hoofd—

stuk 2), bodem (hoofdstuk 3) en waterhuishouding (hoofdstuk 4)

am de standplaats te beschrijveri van Juncus acutiflorus, J.

x surrejanus en J. articulatus. De resultaten van de genoemde

hoofdstukken leiden samen tat het volgende ovrzicht:

5.1 Perceel nr. 131 aan het Loaner Diep

In dit perceel komen Juncus acutiflorus en J. x surrejanus voor.

De graei—aggregaten van J. acutiflorus, vier in totaal, bedekken

een meer of minder groat gedeelte van de in dit perceel onder—

scheiden vegetatietypen 1 (Festuca rubra en Luzula campestris),

2 (Carex acuta en Caltha palustris), 4 (Lotus uliginosus en

Carex nigra), 5 (Juncus acutiflorus), 6 (Carex ovalis en F-estuca

ovina), 7 (Hydrocotyle vulgaris) en 1OC (Holcus mollis en

Scirpus sylvaticus). In de typen 4 en 5 ligt duidelijk hat

zwaartepunt van de verspreiding; type 5 wordt zelfs geheel be—

dekt door het graotste groei—aggregaat, dat een oppervlakte

heeft van ruim 1500 m2. Beide typen kunnen beschouwd warden

als een vrij schrale vorm van hat Caithion, waarbij met name in

type 4 kensoorten van het Caricion curto—nigrae goad vertegen—

woordigd zijn.
Hat graatste graei—aggregaat van J. x surrejanus ligt oak gro—
tendeels in type 4. Een klein gedeelte strekt zich uit tot in
type bC (Halcus mollis en Scirpus sylvaticus). Van de twee

kleine aggregaten ligt er én op de overgang van type 2 naar

een slaotwalvegetatie, hat andere valt geheel binnen type 4.

Opvallend is, dat oak Juncus filiformis in dit Lotus uligi—

nosus — Carex nigra type wordt gevanden.

Na het natte seizoen van 1978 is voar deze soort in 1979 een

sterke uitbreiding gecanstateerd.

Uitgezanderd in type 1OC, zijn in al daze vegetatietypen
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grondboringen verricht. Het bodemprofiel onder de groei—aggre—

gaten van J. acutiflorus blijkt hier meestal te zijn opgebouwd

uit (van boven naar beneden): een laag veraard veen, een pak—

ket gereduceerd veen en ean laagmatig tot grof zand. Onder

het zandpakket bevindt zich aen keileemlaag. De variatie in

het profiel is voornamelijk beperkt tot verschillen in dikte

van deze onderscheiden lagen. Onder het grote groei—aggregaat

is de laag veraard veen tien tot ruim dertig centimeter dik.

Het pakket gereduceerd veen heeft een dikte van 70 cm. (type 5)

tot 150 cm. (type 4), De wortelstokken van J. acutiflorus zijn

zowel in het veraarde als in het gereduceerde veen gevonden,

afhankelijk van de dikte van de eerstgenoemde laag. Regelmatig

zijn wortelstokken aangetroffen op meer dan 40 cm. beneden het

maaiveld. Aan de randen van het grote aggregaat zijn andere,

van het algemene beeld afwijkende profielen gevonden. In type

6 staat J. acutiflorus op een zwarte beekeerdgrond, welke door

het ontbreken van zowel veraard als gereduceerd veen sterk af—

wijkt. Dit weerspiegelt zich tevens in de bodemchemische ei—

genschappen. In de laag van 14 tot 46 cm., waarin zich de war—

telstokken bevinden, zijn humuspercentage kalium—, stikstof—

en fosfaatgehalte aanzienlijk lager dan in de veenprofielen,

wearop J. acutiflorus is gevonden. Oak op de overgang van type

1 (Festuca rubra en Luzula campestris) naar de typen 4 en 5, is

er sprake van een andere bodemopbouw. Hier ligt een laag ver—

aard veen, met een dikte van maximaal 30 cm. op een dik zand—

pakket. De bodem onder het aggregaat in het noordelijke gedeel—

te van het perceel, dat voornamelijk de vegetatietypen 1 en 7

bevat, heeft eveneens een andere opbouw. De bovenste laag be—

staat uit een bijna 50 cm. dik pakket van matig grof zand, waar—

in zich de wortelstokken bevinden. Daaronder ligt een pakket

gereduceerd veen van bijna anderhalve meter dik.

Het bodemprofiel thnder het grootste aggregaat van J. x surre—

janus (vegetatietype 4), komt overeen met die welke in het zeif—

de type onder het grate groei—aggregaat van J. acutiflorus zijn
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aangetroffen. De wortelstokken bevinden zich in de veraarde
laag.
Uit de quotientlijnen (fig. 28) en equipotentiaallijnen (fig.
21, 22, 23 en 24), die op basis van de groridwatermetingen zijn
geconstrueerd, is ean indruk verkregen van de waterhuishouding
van hat perceel. Hoewel geconstateerd is, dat er voor het var—
krijgen van een exact beeld van de waterhuishouding te weinig

piezometers zijn geplaatst, is een globule beschrijving mo—
gelijk van de waterbewegingen, die zich onder de groei-.aggre—
gaten van de Junci voordoen. Mede door het grote aantal meet—
punten kan de situatie wider het grootste groei—aggregaat van

J. acutiflorus hat nauwkeurigst worden weergegeven. De quotient—

waarden liggen hier grotendeels boven een waarde van 1 ,00. Dit

betekent, dat er sprake is van een grondwateraanvoer van elders,

in dit geval de Balloór Esch. Het aangevoerde water bereikt

hat perceel voornamelijk via een oude beekbedding, waarin de

quotientwaarden dan ook hat hoogst zijn. Vanuit daze bedding

verbreidt de oppervlakkige grondwaterstroming zich over een

aangrenzend gedeelte van het perceel, wat valt af te lezen uit

hat verloop van de quotientlijnen. In vegetatietype 2 (Carex

acuta en Caitha palustris) is de invloed van daze wateraanvoer

het grootst; door de aanwezigheid van een ijzerbank op geringe

diepte stagneert het water hier bovendien. J. acutiflorus is

in de richting van de beek ook in dit type doorgedrongen, maar

komt fiat voor op plaatsen waar stagnatie optreedt. Onder hat

zuidelijke deal van het aggregaat is in het voorjaar sprake van

een ondiepe grondwaterstroming, die al spoedig wegvalt (zie fig.

24). Er is echter geen enkele aanleiding om te veronderstellen

dat er onder dit groei—aggregaat ook sprake zou zijn van ean
kwantitatief belangrijke, ondiepe grondwaterstroming. Het via

de oude beekbedding aangevoerde water en de neersiag, die hier

rechtstreeks valt, zal door de geringe hoogteverschillen binnen

het aggregaat en het ontbreken van ean zandlaag heal traag af—

stromen. Ilet aggregaat aan de andere kant van de oude beekbed—

ding, waarin de groep piezometers F is geplaatst, is, wat

betreft de hier eventueel optredende grondwaterstromingen
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moeilijker te beoordelen. Uit de equipotentiaallijnen valt af

te leiden, dat er een ondiepe grondwaterstroming optreedt vanaf

het zandkopje (vegetatietype 1) in de richting van de oude

beekbedding. Deze wordt gevoed door de akker, die achter de

zandkop ligt. Ook de oppervlakkige afwatering via de beekbed—

ding is van invloed, met name in het gedeelte van het aggregaat

dat gerekend wordt tot type 7 (Hydrocotyle vulgaris).

Het grootste aggregaat van J. x surrejanus in dit perceel

staat waarschijnlijk alleen onder invloed van het oppervlakkig

afstromend grondwater. In grote lijnen verschilt ze daarin dus

niet van het grote groei—aggregaat van J. acutiflorus. Uit de

bodemchemische bepalingen blijkt, dat er wel verschillen bestaan

tussen deze twee aggregaten. Humuspercentage, stikstof—, kalium—

en fosfaatgehalte geven voor Juncus acutiflorus hogere waarden.

Uitgesplitst naar de verschillende lagen, waarvan de gehaltes

zijn bepaald, blijken de hogere waarden vooral op te treden in

de laag van 30 tot 46 cm. In de bovenste 30 cm. zijn de ver—

schillen vrij klein. Omdat J. x surrejanus voornamelijk in die

bovenste laag wortelt, is het niet waarschijnlijk, dat deze ver—

schillen van invloed zijn op het voorkomen van de twee taxa.

J. filiformis wordt vooral gevonden in de lage, nattere gedeel—

ten binnen type 4. Deze soort schijnt een voorkeur te hebben

voor plaatsen waar regelmatig inundaties optreden. Er zijn

van een groeiplaats van J. filiformis oak bodemchemische eigen—

schappen bepeald. Als we aannemen dat het bovenste bodemlaagje

(2 — 6 cm.) voor deze ondieper wartelende soort van hat meeste

belang is, leert de vergelijking met de aggregaten van J.

acutiflorus en J. x surrejanus, dat humuspercentage, kalium—

en stikstofgehalte duidelijk lager zijn. De pH, maar vooral de

fosfaatbepaling, geeft een aanmerkelijk hogere waarde te zien.

De bodemchernische gegevens van J. filiformis komen overeen met

die van boorpunt LE (zie fig. 14).
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5.2 Perceel nr. 667 aan het Anlor Diepje

In het onderzochte deel van dit perceel komen J. acutiflorus

en J. articulatus voor.

De groei—aggregaten van J. acutiflorus komen voornamelijk voor

in de vegetatietypen 3 (Caitha palustris), 5 (Rhinanthus sero—

tinus) en 8 (Viola palustris en Carex nigra). In de vegetatie—

typen 2 (Festuca rubra), 6 (Ranunculus repens), 7 (Carex nigra

en Carex ovalis) en op de oeverwal komt J. acutiflorus eveneens

voor, maar het betreft dan slechts een smalle rand van een

aggregaat (zie fig. 8). Van de vegetatietypen waarin de zes

aggregaten grotendeels liggen, kan type 8 gerekend worden tot

de Kleine Zeggengerneenschappen. De typen 3 en 5 vertegenwoor—

digen elk een Caithion—vegetatie. Het bodemprofiel in deze vege—

tatietypen is onder de aggregaten in het algemeen opgebouwd

uit (van boven near beneden): een laagje veraard veen van on—

geveer 20 cm. dikte, een pakket gereduceerd veen met een dikte

van 100 tot 150 cm. en een ondergrond van zand. In het veen

komt soms een zandige laag voor op een diepte van omstreeks 40

cm. De korreigrootte van dit zand varieert van 150 tot 210 mu.

Vergeleken met perceel nr. 131 aan het Looner Diep is de van—

atie in bodemprofiel onder de aggregaten van J. acutiflorus

minder groot. J. articulatus wordt voornamelijk aangetroffen

in de vegetatietypen 3 (Caltha palustris) en 4 (Agrostis canina

en Trifolium repens). Ook in de typen 5 (Rhinanthus serotinus)

en 8 (Viola palustnis en Carex nigra) is deze soort gevonden.

Het bodemprofiel onder J. articulatus wordt in type 3 gekenmerkt

door een zeer dunne laag veraard veen van ongeveer 10 cm. dikte.

Hieronder bevindt zich een pakket gereduceerd veen met een dikte

van meer dan een meter, op een ondergrond van matig grof zand.

In type 4 wordt een vrijwel overeenkomstig profiel aangetrof—

fen, dat alleen verschilt door aen dikkere veraarde laag.

Ilet voorkomen van J. acutiflorus lijkt te correleren met een

hoge dichtheid van de equipotentiaallijnen (fig. 25, 26 en 27).

Deze hoge dichtheid is een direct gevoig van de aanzienlijke

hoogteverschillen, die binnen de meeste groei—aggregaten op—

treden. In de verschillende aggregaten liggen (dichtgegroeide)
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greppels, die in de richting van de beek lopen. Het van nature

al aanwezige haogteverschil wordt hierdoor nag eens versterkt.

Onder deze groei—aggregaten, die am een greppel zijn gesitueerd,

zal dus sprake zijn van een sterkere en snellere grondwaterstro—

ming. Het ondiepe grondwater, dat hier in de richting van de

beek afstroomt, is vrijwel uitsluitend afkomstig van de achter

de houtwal gelegen strook bos (zie fig. 3) en is deardoor kwan—

titatief gezien van geringe:invloed. Uit de quotientlijnen

(fig. 29) valt oak af te lezen, dat in het grootste deal van

het perceel sprake is van een zeer geringe aanvoer van elders.

Zeer hoge quotientwaarden zijn echter berekend voor enkele

groeiplaatsen van J. articulatus. Hier komt diep grondwater aan

de oppervlakte, dat voor ean permanent vochtig milieu zorgt,

waardoor de veraarde laag onder deze aggregaten van J. arti—

culatus oak zo dun is. Oak voor de meest zuidelijk gelegen
groeiplaats van J. articulatus (fig. 8), waarvoor geen quotient—

lijnen getrokken kanden warden, is geconstateerd, dat diep
grondwater aan de oppervlakte komt. Opvallend is dat in hat

vegetatietype 3 (Caitha palustris), waar het diepe grondwater

aan de oppervlakte komt, in beide gevallen een groei—aggregaat

van J.acutiflorus grenst aan een graeiplaats van J. articulatus.

Een duidelijk verschil is evenwel dat J. articulatus op de per-

manent vochtige plaatsen voorkomt; de groei—aggregaten van J.

acutiflorus, die slechts gedeeltelijk in type 3 liggen, staan

niet onder invloed van het diepe grondwater. Ean andere groei—

plaats van J. articulatus wordt gedeeltelijk omsioten door het

grootste groai—aggregaat van J. acutiflorus in dit perceel.

Oak hier staat J. articulatus echter veal vochtiger, wat tot
uitdrukking komt in een ten apzichte van het aggregaat van

J. acutiflorus duidelijk afgegrensd en verschillend vegetatie..

type. Het vochtige milieu wordt veroarzaakt door appervlakkig

afstromend water, dat hier, op aen van de laagste gedeelten

van hat perceel enigszins stagneert. J. articulatus is boven—

dien gevonden in een dichtgegroeide greppel (vegetatietypen 5 en

8). In de bodemchemische eigenschappen bestean er slechts

geringe verschillen tussen de groeiplaatsen van J. acutiflarus

en J. articulatus in dit perceel. De pH is voor J. articulatus

jets hager. Hat is wel waarschijnlijk dat het diepe grondwater
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meer rnjneralen bevat; onderzoek naar de kwaliteit van het diepe

en ondiepe grondwater zou daarover uitsluitsel moeten geven.
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6. CONCLUSIES

Van de drie onderzochte taxa kan een beschrijving worden gegeven

van de standplaats in de madelanden van do Drentsche A, geba—

seerd op de resultaten van eigen onderzoek:

6.1 Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.

Komt voor in uiteenlopende vegetatietypen, maar is vooral ge—

vonden in Caithion— en, minder vaak, in Kleine zeggenvegeta—

ties. Ze is zowo]. aangetroffen in Caithionvegetaties met een

sterke inslag van het Filipendulion, als in vrij schrale vor—

men van het Caithion. Het voorkomen in duidelijk andere vege—

tatiotypen berust vaak op het doordringen van uitlopers van

eon aggregeat, dat in een Caithion— of Kleine zeggenvegetatie

is gelegen. Het bodemprofiel is meestal een made— of vlierveen—

grond. De wortelstokken zijn zowel in de bovenste, veraarde

laag als in het daaronder liggende gereduceerde veen gevonden.

Do soort is echter ook op geheel andere profielen aangetrof—

fen, bijvoorbeeld op een zwarte beekeerdgrond, waarin de wor—

telstokken zich in hot zand bevinden. De groei—aggregaten

staan wat betreft de waterhuishouding veela]. onder invloed

van oppervlakkig afstromend water. Soms is er sprake van een

ondiepe grondwaterstroming. In geen enkel geval treedt diep

grondwater aan de oppervlakte.

6.2 Juncus x surrejanus Druce.

Dit taxon is gevonden in vegetaties, die gerekend kunnen worden

tot het Caithion, varierend van vrij schraal tot typen met

een sterke inslag van hot Filipendulion. Uit de bodemchemische

eigenschappen blijkt, dat do pH op de groeiplaatsen van J. x

surrejanus relatief hoog is. Hurnuspercentage, stikstof—, ka—

hum— en fosfaatgehalte zijn relatief haag. Opvahlend zijn

vindplaatsen in een perceel, dat nog in agrarisch gebruik is,

en op een slootwal. In beide gevahlen is een relatief voedsel—

rijko situatie waarschijnlijk.
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lie groei—aggregaten staan voornamelijk onder invloed van opper—

vlakkig afstromend water.

6.3 Juncus articuletus L.

J. articulatus komt in de madelanden voor op pleatsen waar

sprake is van een nat milieu. Ze is voornamelijk gevonden

in Caithion—vegetaties, die onder invloed staan van diep grand—

water. Deze vegetaties zijn relatief rijk aan soarten, wat ma—

gelijk een gevaig Is van de overgangssituatie die tiler optreedt:

voedselarm water (ondiep grondwater of appervlakkig afstromend

water) mengt zich met het vaedselrijker diep grondwater. Hier—

door ken een trophie—gradient ontstaan, omdat in de richting

van voedselarm naar voedselrijk de hoogte vaak afneemt. De

soort komt oak voor op plaatsen, die door de aanvoer van

oppervlakkig afstromend water een vrijwe]. permanent nat karakter

hebben. In dergelijke situaties ken J. articulatus aangetrof—

fen warden in Kleine zeggenvegetaties, die zich kunnen ontwik—

kelen waar hat oppervlakkig afstramende water voedselarm is.

J. articulatus is meestal gevonden op een veenbodem met een

zeer dunne veraarde laag, wet sarnenhangt met hat natte milieu.

De drie taxa zijn niet geschikt am te warden gebruikt als mdi—

catorsoort voor de mate van verschraling. Hiervoor kunnen di-

verse argumenten warden aangevoerd:

— In vegetatiekundig opzicht zijn de taxa niet goed van elkaar

te scheiden. Alle drie kunnen voorkornen in een voedselrijk

Caithion. J. x surrejanus ken ook in schralere vormen van

het Caithion optreden, J. articulatus Is gevonden in Kleine

zeggenvegetaties. J. acutiflorus komt naast Kleine zeggenvege—

taties en een schraal tot voedselrijk Caithion, oak voor in

geheel andere vegetatietypen. De overlap met de beide andere

taxa is daardoar vrijwel volledig. De brede oecologische ampli-

tude van J. acUtiflorus (zie Krausch, 1963) maakt het magelijk

dat de soort in uiteenlapende vegetatietypen ken aptreden, wet
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op zich al reden genoeg is urn gebruik ale indicatorsoort uit

te sluiten

— Hat verschralend beheer van afvoeren en maaien zal in ear—

ste instantie het meeste effect sorteren op de bovenste,

intensief bewortelde laag van de bodem. Aanezien het wortel—

stelsel van J. acutiflorus en J0 x surrejanus relatief diep

onder het rnaaiveld liggen, zullen daze taxa, als ze zich aen—

rnaal in aen perceel hebben gevestigd, niet snel reageren op

veranderingen in die bovenste laag.

— Het optreden van J. articulatus in de madelanden lijkt vooral

te zijn gebonden aan het voorkomen van een (permanent) nat

milieu. De mate van verschraling is, gezien hat optreden in

zuwel (voedselrijke) Caithion— ale Kleine zeggenvegetaties in

dat opzicht minder bepalend. De onbruikbaarheid van J. arti—

culatus ale indicatorsoort wordt geillustreerd door het ty—

pisch voorkomen in kwelsituaties. Op plaatsen waar diep grond—

water aan de oppervlakte komt zal het verschralend beheer mm—

der effect hebben door de voortdurende toevoer van minera—

len met het grondwater. Deze groeiplaatsen van J. articula—

tue zijn derhalve een slechte graadrneter your het beoordalen

van de resultaten van hat inwendige beheer van een perceel.

flat genoemde taxa elkaar in de loop van de tijd op zouden kun—

nen volgen bij een voortdurende verschraling, is daarom in dit

verband oak een onjuiste suggestie. Omdat J. articulatus ge—

bonden is aan ean net milieu, zal een 'vervanging' door J.

acutiflorus of J. x surrejanus alleen mogelijk zijn, wanneer

er veranderingen optreden in de waterhuishouding. Dichtgroeiende

(ondiepe) greppels vormen ean voorbeeld van aen situatie, waarin

J. articulatus door een gewijzigde vochtvoorziening ken ver—

dwij nen.
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LIJST VAN BIJLAGEN

I — Soortenhijst van de oeverwal van perceel 131 aan het
Looner Diep.

II — Soortenlijst van de slootwal van percee]. 131 aan het
Looner Diep.

III — Neersiaggegevens Assen en Zeegse (1973)

IV — Bodemprofielen perceel 131

V — Bodemprofielen perceel 667

VI — Laboratoriumbepalingen bodemmonsters perceel 131

VII — Laboratoriumbepalingen bodemmonsters perceel 667

viii — Laboratoriumbepalingen bodemmonsters perceel 663

IX — Tijdstijghoogtediagrammen en Duurlijnen perceel 131

X — Tijdstijghoogtediagraminen en Duurlijnen perceel 667



BIJLAGE I — Soortenlijst van de oeverwal van perceel 131

aan het Looner Diep (zie fig.6).

Achillea millefolium
Achillea ptarmica
Agrostis stolonifera
Alopecurus geniculatus
Alopecurus pratensis
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Campanula rotundifolia
Cer&stium holosteoides ssp. triviale
Chrysanthemum leucanthemum
Dactylic glomerata
Deschampsia cespitosa
Elytrigia repens
Epilobium palustre
Equisetum arvense
Festuca rubra
Filipendula ulmaria
Glechoma hederacea
Heracleum sphondylium
Holcus lantus
Holcus mollis
Juncus effusus
Lamium album
Lotus uliginosus
Leontodon autumnalis
Luzula campestris
Phalaris arundinacea
Plantago lanceolata
Poa pratensis
Potentilla anserina
Polygonum hydropiper
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Rhinanthus serotinus
Rumex acetosa
Rumex obtusifolius
Stellaria graminea
Trifolium repens
Taraxacurn spec.
Urtica dioica
Veronica chamaedrys
Vicia cracca



BIJLAGE II — Soortenlijst van het niet gekzrteerde gedeelte
van de slootwal van perceel 131 aan het Looner
Die p.

Achillea ptarmica
Agrostis stolonifera
Alopecurus pratensis
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Caitha palustris
Carex nigra
Carex acuta
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Epilobium palustre
Equisetum arvense
Equisetum palustre
Festuca pratensis
Filipendula ulmaria
Galium palustre
Glyceria maxima
Holcus lanatus
Juncus effusus
Lotus uliginosus
Lychnis flos—cuculi
Lysimachia vulgaris
Lytrhum salicaria
Men tha aquatica
Myosotis caespitosa
Peucedanum palustre
Phalaris arundinacea
Poa trivialis
Polygonum hydropiper
Polygonum mite
Ranunculus repens
Rhinan thus minor
Rhjnanthus seeotinus
Rumex acetosa
Rumex obtusifolius
Taraxacum spec.
Urtica dioica
Valeriana officinalis
Viola palustris
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Bijiage V vervoig IJeze bodemprofielen behoren alien tot type 8

Legenda zie vorige blz.

'so

.oo

-r



0 (1 Iy IttO
C.'

to L I':-) ::r-I —•I — J

LQ
I

J.

t1i2
•1 •

%I
I4-ç,b--2

L115j

Li
1OC

tI1LI
j-.,% 0. 1

..Jl.
11b L,t

(L,

sj1 L12
'

S
I,3

IS C
I

%J
tI) 1.

c-f

C

.

L15 L1 tEJ VS I'i
c-L
Lf2

6S-.
-s-1

57I LiRl
LI,C2 I2t

. J3I5

',..2.

5

-l'.f
1t-bQ

L5
5c
LiI

5N
L1J

I1-I7

sS 5
—4

çLj
L1-1

5%(.j

'fI
':rb_
)c2 53

Lj

-s.)-Lc;

I'
,6
l,L,

5iLjt1
t4L1

L45c

t1Lib

OI tL' '.Oj

°t}
"-h, — — — — — — —

-

g

5' L,
L1 % LgC

L1

L1t-
5 L1

i z '
I5 }
5,1

l'-,-c
,C\LI

L1L1,5

DL1

51
L%)

L1

4i:
f4

0%

I
b

i

I5,Ci

C1

2,
'i'1-

•Lj

21s. S/

1Is 1k
',5t.*
5 L JL

•iS

5. t

isso:FJ/
-,s

i,6* /Li
iS 1

1/s
-1Itl

Bijiage VI

I I

Laboratoriumbepalingen bodemmonster perc.nr.131 LD



_____

1cL

_____

I
6/

______

1.5 1/2.

_____

64

____________

tc. 1/2

1.5

______

;L

__________

6
'],s'-:\s "c

1g

______

IlL.,

R

_____

5 II-,

6c.ioL R/.!

Bijlage VII Labordtor±umbpa1ingrmbodemmoflsterg perc.nr.667 AU

LltL.
'-j ,oc Li

U L/I S.. b
SIvI/Icc,3 V\

%12Jj

viItooc
IiIi3 2ti

-Ij o1 L1O.2. ,b ',tb "5," ii, tc
L1- S tit,2. LiOO ti, 2. 115L1 '5,52 o, 6 tt,

•.soLit; 5,Q' i, '16
31 LIS1 1S 5,

L112L, b.Q tb '51 isC
C11 Ib, t11i& L, eL,I ce'c L tO G,1./ 1 i' 5,C

L,I lgSl I.cbb 5'ib ii,'-sC it5 'bS

L- — —
_'L, 5,21J 1i, e-j t'1lLj 111b i94

L11og. t,cZ: I%Vt o•'O

6I li 5I
z5 51Ob e4. ic2 151 t,

'I' •z1itth

C_ -te' 5- t5%' c'
ILi'b 1.66 5, Co2 iS,f

5,5% 61b2. 21C'5 t,'7O L,,
S'i2 6,52 5,17 ,,6 to,Sb L1C

- 2 &i,SI O5 ic,e,z i-
fL1
lLt.Sô

ib,2.

L2,5

ic5&
LfC3 'bp.c.\

,'i6
SIG ii .LiG

C,
(1L,bio

L2
L.j,L1JII ICI

L1i
21i
tic

2ô
2I1

l?2.
1211b

i
LJ,c

2% 'i,5O L-,,bI 11L.10 1c3,2 2:1qL,

-gL1 it t.i,cc L,,L O5 I7I Lj1Lj,

1Ly-,e 5' °•-
ico

'.1"6L/
',c'
io

L,(32 L,56 L,%ô jL1 L1," OO



______

5 L.l2
6

( Jst.l /ii

2,27. 1,s(kj fLj

su

5

Bijiage VIIILboratoriurnbepa1ingen bodemmonsters perc.nr.663 Ui

rC\b Cl c. UIn
o,oG i-'i 25,0ô

C_it, 1'i 5,2 (3,ct, iS,(%
IL,'0c (5S L,L1 3,5l

'o_L,C i1 I,Ll ic
Lj_2 L15 52 i,Si 1,25 2s,2. ,
-' i.ø1L.i (-t,i2 1c?t G, Icb tSQ

lj,(
b'sO tiI

e
i,c%

i,cjti S,l

6,62 S.
'o-L,C fl1ti LI,C)O b5j 1,( ti,5 6[5 S%
L1'Z 1t i,o1 '),SJ 'i7° 5ô '1,OC)

Bijiage VII vervoig

71L1 5,I 5 IL11L1 ,.,s
— ---- •' 5• ô,Sb i,s6 &
lLji,0 IL-g 5Lj 61 Leb ,oe
o-LiC 5fl 5,S% O,bLi

1'3 5%I O,ce ,s,ii cS coo

5,OC %(qo ic,Es
t-1'

-c
tic1
Lj12

51cI

1c 6?'1 i,c
rc2

ti,sc si
'o...L,6 52,'i i,-:o i6,c ,,gj -'-
112 2-G2. 6 Il S -



-
6R

.1
U

I5
1,

C
,

\j
.e

tS
 4

4,

- 
V

c.
r,

£

bI
JU

gL
')t

I A

£

V
.

I

ct
1

IA
U

kL
'jp

.J
t

1•
T

L
L

B
iji

ag
e 

IX
, T

ijd
st

ijg
hn

og
te

di
.a

gr
am

ri
en

n 
du

ur
1i

jn
 p

rc
.n

r.
1 

31
LU



C
j8

U
IS

H r

T

1L
IU

R
L

'jp
J

14 3-

B
ijl

ag
e'

IX
 v

er
vo

ig

c,
g.

e,
c,

r5
 W

'

S

bU
uR

L(
jN

 W

x



C
R

.s
ai

S
0

U
U

R
L

ijN
0

i3
ijl

ag
e 

IX
.

V
er

vo
ig

p



E

A
A

F

N
N

H
H

6W
.it

s
C

bU
L1

Lu
N

C
.

B
iji

ag
e

X
T

ijd
st

ijg
ho

og
te

di
ay

ra
m

m
en

e
n
 
d
u
u
r
l
i
j
n
e
n
 
p
e
r
c
.
n
r
.
6
6
7
 
A
l
)



B
L

JI
S

I
D

IU
R

Lt
N

 I
W

ur
s 

p
bu

uk
L

sj
N

 p IL

3 Ic

-
L

S

K L

T

M

U

11

0 B
iji

ag
e

X
 v

er
vo

ig
.

0


