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Een deel van het beekdal van het An1ordiepje ten noorden van het

dorpje Gasteren in de provincie Drente is onderzocht op een aantal

bodemfactoren. Het beekdal maakt deel uit van het Stroomdallandschap

van de Drentse A, hetgeen door Staats Bosbeheer in stand wordt gehouden.

Op de eerste plaats was het onderzoek erop gericht een gedetaileerc

bodemkaart te maken van het onderzoeksgebied, waarop de verschillende

voorkoniende bodemtypen zijn weergegeven.

In totaal zijn er een lO—tal verschillende bodemtypen onderscheidden

die behoren tot de ordes van veengronden, podzolgronden en eerdgronden.

Daarnaast is een 11e bodemtype onderscheidden die erg afwijkens was;

vanwege zijn ligging langs het Anlordiepje werd dit bodemtype de naam

"oeverwalgrond" gegeven.

Naast de verschillende voorkomende bodemtypen is er in het onder—

zoeksgebied ook gekeken naar de doorworteling en de humus % in de

wortelzOne, die niet dieper was dan ongeveer 30 cm.

De gevonden resultaten wijzen erop dat in het onderzoeksgebied de

doorworteling in de wortelzône toeneemt bij toenemend humus % in deze

zone.

De grondwaterstanden blijken hierbij oak een rol te spelen. De humus—

rijkste gronden (madeveengronden die goed doorworteld zijn) hebben de

hoogste grondwaterstanden gedurende het jaar, terwijl de humusarmere

gronden (podzolgronden die matig doorworteld zijn) de laagste grand—

waterstanden hebben in het onderzoeksgebied.

Tot slot is er een vergelijk gemaakt tussen de verschilende onder—

zochte bodemfactoren en de aanwzige vegetatie, die gekarteerd is door

A.v.Mazijk (Lab.v.Pl.Oecologie, Haren).

Sommige delen van het onderzoeksgebied, met naxne.:de natte, goed

doorwortelde en humusrijke gronden, vallen sanien met een bepaalde

onderscheidde vegetatie—eenheid, terwijl andere delen geen duidelijk

relatie te zien geven tussen de aanwezige vegetatie en de bodemfactoren.
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Voorwoord

Gedurende mijn doctoraalfase van mijn studie heb ik me gespe—

cialiseerd in Oecofysiologie. Hiervoor is naast Plantenfysiologie

en Planterioecologie Bodemkunde een onontbeerlijk yak. Dit is de re-

den geweest dat ik een zes maariden durend Bodernkunde onderwerp heb

opgenomen in mijri doctoraalpakket.

Het veidwerk mbt. de bodemstudie, hetgeen door mij verricht

is, is gedaan gedurende dernaanden mei, juni en september 1980 en de

maanden april en mei 1981.

Naast de bodemstudie is er een vegetatiestudie gedaan in hetzelfde

gebied. Het veldwerk hiervoor werd verricht door Annet van Mazijk

gedurende de maanden mei t/m september 1980.

Graag wil ik ir. B. van Heuveln van de Vakgroep Fysische Geo-

grafie en Bodemkunde van de PUG danken voor de prettige begeleiding.

Daarnaast dank ik SBB voor het mogen betreden van de terreinen waar

ik het veldwerk heb verricht.

Ook dank ik Jack de Vries van het Lab, van Plantenoecologie van de

RUG voor de gegevens over de grondwaterstanden in het door mij on-

derzochte gebied.

Tenslotte dank ik Annet van Mazijk (Lab. V. Plantenoecologie) voor

de prettige samenwerkLng.
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De bestudeerde terreinen maken deel uit van het beekdal van

het An1ordiepje, dat op zijn beurt weer deel uit maakt van het

Stroomdallandschap van de Drentse A. De terreinen liggen ten noor-

den van het plaatsje Gasteren (zie figuur 1).
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Figuur 1: het Stroomdal van de

Drentse A (uit Modder—
kolk ea.,1966)
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Door het Lab, van Plantenoecologie van de Pijks Universiteit van

Groningen (PUG) wordt al geruime tijd botanisch onderzoek verricht

in de terreinen langs het Anlordiepje. Daar dit onderzoek deels

gericht is op de bodemgesteldheid, ontstond de wens om van deze

terreinen een bodemkaart te maken.

Voordat flu verder op de doelstelling van bet onderzoek dat door mij

gedaan is, wordt ingegaan, wordt voor een goed begrip eerst de ont-

staans geschiedenis van het stroomdallandschap van de Drentse A
globaal besproken.

De ordingsgeschiedenis van het Noorddrentse Landschap ( van Heuvein

1965 )

Het besproken gebied behort tot het zgn. Drents Plateau, dat

( zich vrijwel geheel uitstrekt over Drente. Dit Plateau was aanwe—
zig voor de komst van de voorlaatste ijstijd, het Pisz—glaciaal
(2L.0.ooo-18o,ooo v. Chr.)

In deze istijd breidde het landijs zich uit over noord Nederland

en werd op grote schaal keileem afgezet. Toen het landijs wegsmolt

aan het eind van deze ijstijd sneden enorme hoeveelheden smeltwater

zich in het landschap, zodat brede stroomdalen ontstoriden die we

flu nog in het landschap terug vinden.

Tussen de voorlaatste en laatste ijstijd (het zgn. Risz—WUrm—

interglaciaal of Emien, 180.000—120.000 jr.v.Chr.) was een periode

van betrekkelijke rust,waarin het keileem deels verweerde,rnaar ver-

der de morfologie van de bodem van Drente bijna onveranderd bleef,

Tijdens de laatste ijstijd, het WUrm-glaciaal (120.000-20.000
( jr.v.Chr.) kwam het landijs niet verder dan Sleeswijk—Holstein, De

zeespiegeldaalde en de koude in de Drentse streken was zo groot dat

de ondergrond tot grote diepte permanent was bevroren ( permafrost )

Over het Drentes Plateau waaiden zware sneeuw en zand stormen. Het

zand uit de verweerde keileem gebieden werd door de wind opgenomen
•d

en werd op de vochtige plekken vastgelegd zoals de beekdalen en

bedekten zo de daar achter gebleven keileem die door het Pisz—gla—

ciaal warn afgezet. De dekzanden waren dus van zeer lokale afkomst,

Crommelin, 1965 ).

Tijdens het Laat-glaciaal (20.000-8.000 jr.v.Chr,) werd weer
enige plantengroei mogelijk. Er ontstond een toendra-achtige vege—
tatie, waar nog zandverstuivingen plaatsvonden. Tijdens het pre—

Boreaal (8.000—7.000 jr.v.Chr.) en aansluitend het Boreaal (7.000—

6.000 jr.v.Chr.) ontstond een mild klimaat waarin het gebied begroeic

raakte met bomen zoals de grove den. Daarnaast begonnen de beken

j



Figuur 2: de ontwikkeling van het landschap sinds het Risz-glaciaal

(samengesteld aan de hand van Cleveringa en de Gans, 1978,

en Nieuwspapier Drents Museum, Assen, jaargang I, nr. 6 )
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Boreaal
7000-6000 mild ontstaan bossen insnijding weinig rr
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stroom— bevloed
dal en
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Laatglaciaal

20.000-8.000 toendra toendra-achtige zandverstui rendier-
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stuivingen
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zich in te snijden.

In het hierop volgende Atlan.ticum (6.000—3.000 jr.v.Chr.) was het
klimaat warm en vochtig. Er ontstonden bossen van warmte minnende

loofbomen (eik, hazelaar, iep en linde).. In het vroeg—Atlanticum

steeg de zeespiegel, waardoor de- groridwaterspiegel aanzienhijk ho—
ger kwam te liggen (Visscher, 19Lf9). Zo werden alle terreininzin—

kingen zoals de beekdalen gevuld met water. Door de gunstige klima—
tologische omstandigheden kwam de veenvorming goed op gang. In

de regelmatig overstromende beekdalen, in de beneden loop van de
beken en de lage delen van Drente vormde zich vnl. moeras-en broek—
veen.

00k in de periode die op het Atlanticum volgde, het sub—Boreaal

(3.000-900 jr.v.Chr.) waren de omstandigheden voor veenvorming

aanvankelijk gunstig. Met het sub-Boreaal is in Drente de periode

begonnen dat de mens zich doet gelden. Dit gebeurde in de vorm van
roofbouw methodes, zoals de brandcultuur. In de ontboste gebieden
degenereerde de bodem en. ontstonden de podzolprofielen, Onder de

heersende klimatologische omstandigheden ontstonden op deze gron—

den uitgesrekte heidevelden, Ingepast in het primitieve argrarische

bestel van de mens konden deze door beweiding met schapen eeuwenlang
blijven voortbestaan.

Volgend op een periode, waarin de veenvorming stagneerde en omvang—

rijke zand verstuivingen het gebied teisterden, werd in het sub—

Atlanticum (ca. 500 Jr. v. Chr.) het klimaat weer vochtiger, Opnieuw

vond veenvorming plaats, zowel in de vorm van hoog- als laagveen,

Pond 1300 jr.na Chr. moeten de hoogveen gebieden het grootst geweest—

zijn. Daarna stagneerde de hoogveen vorming definitief en hielp de
mens door oa. turfsteken en ontwateren de hoogveengebieden naar de

ondergang. Het laagveen daarentegen, dat we voornamelijk in de beek—

dalen vinden, is voor een groot gedeelte gespaard gebleven.

In het Paleolithicum ( tot Ca. 8000 jr.v.Chr.) maakte Drente
deel uit van een reusachtige, spaarzaain begreeide toendra. Ca. 13.000

jr.v.Chr. leefde er een yolk van rendierjagers, de Hamburg—cultuur

(zie figuur 3). In het mesolithicum (8.000—Lf.000 jr.v.Chr,) ràakte
het gebied door het warmer wordende klimaat met bomen begroeid.

Het rendier trok zich terug in de noordelijke streken en de bossen

raakten bevolkt met edeiherten, wilde zwijnen en cerossen, De ren—

dierjagers trokken naar het noorden de rendieren achterna en de

achter blijvendé bevolking hield zich in hoofdzaak op de hogere
gronden op, in de nabijheid van water.
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In de volgende periode, het jonge steentijdperk Neolithicum

( Lf.000—1700 jr.v.Chr.), trokken omstreeks 3500 jr.v.Chr. immigran-

ten binneri uit ZO-Europa. Dit was een yolk van boeren, die hier

voor het eerst vaste nederzettingen stichtten, die men met enige

goede wil als voorlopers van de Drentse esdorpen kan beschouwen.

Hun levenswijze moet ongeveer als volgt zijn geweest: rand hun hou—

ten boerderijen hakten ze mbv. hun stenen bijien een stuk bos am

of brandden dit af; op de vrijgekomen vlakte legde ze akkertjes

aan. Bij hun huizen hielden ze vee, dat gevoerd werd met de bebla—

derde takken van. bepaalde loofbomen.

Tussen Ca. 2500-2000 jr. v.Chr. trok hier een yolk van noma-

dische veehouders binnen. In tegen stelling tot het eerder genoemde

landbouwvolk begroeven ze de doden niet in hunabedden, maar in graf-

( heuvels ( tumuli ). In deze tijd waren er de "Trechterbekercultuur"

(3000-1800 jr.v.Chr.) en de "Standvoetbekercultuur" (2200—1700 jr.

v.Chr.)(rapport van. de Provinciale Planologische Dienst van Drente,
1972).
In het begin van. de midden steentijd moet de invloed van de mens

op het landschap nag zeer gering zijn geweest, maar dit veranderde

met het binnentrekken van het yolk van standbekers. Dit yolk van

veetelers bedreef de zgn. brandcultuur. Hierbij werden grate opper—

vlakten bos platgebrand, waarna op de brandvlakten gewassen werden

verbouwd. Na een korte tijd waren de akkers uitgeput, waardoor het

weer nodig was nieuwe bossen te rooien. Op de verlaten akkers weide

men het vee, Op deze wijze verdwenen grote oppervlakten bos. Bij

deze brandcultuur beperkte men zich in hoofdzaak tot de eiken—berken

bossen, die enorme oppervlakten van de hogere gronden besloegen, Op

vochtige leem- en veengronden bleven de moeilijk te ontginnen loof-

bossen vooraisnog gespaard. In de beekdalen ontwikkelde zich inmid—

dels bosvrije net— en zeggemoerassen tuss de broekwouden.

In de Bronstijd (1700—700 jr.v.Chr.) gaat de invloed van eeuwen-

lang afbranden graan verbouwen en beweiden zich steeds ineer nadruk-

kelijk aftekenen. Steeds meer bos verdwijnt en op de uitgeputte
bodems breidt zich, begunstigd door het koelere, vochtigere klimaat,

het areaal van heidevelden zich steeds meer uit.

Tegen het begin van de Ijzertijd ( 700 jr.v.Chr.) gingen de hoge
zandgronden, die intensief gexploiteerd werden, verstuiven. Omdat

dit proces speciaal plaats vond op de grate, open akkercomplexen,

moest de bevolking het veld ruimen, e.n is vermoedelijk grotendeels

verhuist naar de kwelders van Groningen en Friesland.

Omstreeks kOO na Chr. werden de hogere zandgronden langs de r
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beekdalen weer intensiever bevolkt en uit de toen gevestigde neder-

zettingen ontstonden de esdorpen. Deze nederzettingen lagen tussen
het beekdal en de hogere keileemgronden met de toen daarop nag aan—
wezige bossen. 1f1aarsijnlijk werd in de periode tot 1000 na Chr. een
soort van veenlandbouw bedreven op de lage gedeelten van de heide—

velden. Het vee werd geweid op de open plekken in het bos op de kei—
leemt Boedeltje,1976).

Het veen op de heidevelden raakte echter op en werd toen begonnen

met ontginnen van de bossen op de keileem. Op deze gronden kon men
een aantal jaren zonder bemesting zijn gewassen verbouwen vanwege

de hoge vruchtbaarheid van de grond. Naderhand gebruikte men wel

bosstrooisel am de vruchtbaarheid in. stand te houden. Na de invoe-
ring van het schaap ( 1200 na Chr.), dat men liet weiden op de hei—

develden, kreeg men de beschikking over grate hoeveelheden mest, die

men in potstallen verzamelde door de schapenhier s'nachts onder te

brengen. Deze mest werd vermengd met heideplaggen en over de bouw—
landen verspreid. Zo ontstonden de typische essen.

In de beekdalen werden de elzenwouden tot groenlanden ontgonnen, Op
de meest stevige gronden ( de lemige beekeerdgronden ) werd het
grootvee geweid en de lager gelegen slappe veen gronden werden van—
wege hun geringe draagkracht gebruikt als hooilanden. Het jongvee
liet men vaak weiden op de zandige veenstukken langs de beek.

Naarmate de bevolking toenam werden de essen uitgebreid ten koste

van het bos. Er kwamen meer schapen., waardoor de heide steeds in—

tensiever werd beweid. Teneinde de verdeling van de woeste gronden
(ie. heidevelden) te regelen, werden er rond 1200 marke—organisaties

opgerict, waarvan alle boeren uit een bepaald buurtschap deel uit

maakten. leder lid had recht op een aandeel in de woeste gronden,de
essen en de beekdalen.

Uiteindelijk onstond een evenwichts situatie van dorp,es,esbos,

beekda]. met weidegronden. en hooilanden en daarbuiten de heidevelden.
Aan dit half-natuurlijke landschap kwam een einde door de ra-

dicale veranderingen in de 19e en 20e eeuw. Door de komst van de
kunstmest verviel de noodzaak van een groat heidegebied met zijn
schapen voor de levering van. de nodige mest voor de essen.. Op •grote
schaal konden bovendien de heidegronden ontgonnen worden.
De groenlan.den (beekdal), eeuwenlang extensief benut, werden even—

eens bemest met kunstmest, waarbij de meest natte delen deels bespaard
bleveri. Naast de introduktie van:de kunstmest kwam de mechanisatie
op gang. Dit leidde samen met de kunstmest tot de definitjéve af—
braak van het kleinschaflge patroon dat zo typisch was voor het
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Drentse landschap. Er ontstonden grootschalige bedrijven.

Hoe het grondgebruik gedurende de
19e en

20e eeuw veranderde staat

in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 1 : Grondgebruik gedurende de 19e en
20e eeuw in het stroom—

gebied van de Dreatse A (de Bruijn,1977)

1810 1850 1900 1925 1975

woeste grond 7Lf % 59 % 52 % 38 % 6 %
bos 1% 3% 8% Lf% 12%
grasland 13 % 23 % 21 % 29 % Lf6 %

bouwland 10 % 13 % 17 % 26 % 30 %

bebouwing 1 % 1 % 1 % 2 % 5 %

(
Ondanks deze grote verliezen is het stroomgebied van de

Drentse A nog verrassen.d goed gebleven. Het esdorpenlandschap is

redelijk geconserveerd gebleven. en de cultuurhistorische betekenis

hiervan rechtvaardigd het behoud hiervan.

De Doelstelling van het Onderzoek

Dit onderzoek heeft betrekking op dat deel van beekdal in het

essenlandschap dat als grasland en hooiland gebruikt werd. Delen van

deze beekdalen zijn gespaard gebleven voor de stormachtige ontwik—

keling van de landbouw in tegenstelling tot de hoger gelegen heide-

velden. Alleen de kunstmest heeft hier zijn intrede gedaan. Het oude

( landschap is in deze beekdalen ondanks de kunstmest nog gebleven,

Onderstaande foto geeft een indruk van dit landschap.

t; -

r '' •'7-
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Gedurende een aantal jaren zijn deze graslanden in de beekdalen in

beheer van Staats Bos Beheer (SBB). Dit beheer houdt in dat de gras—
landen niet meer bemest, nog door kunstmest, nog door organische
mest,worden. E&nmaal per jaar worden deze graslanden gemaaid en
het hooi wordt afgevoerd. Eventueel worden de graslanden nabeweid
met paarden of schapen. Door dit beheer worden aan de bodern voedings—

stoffen ontrokken en niet meer terug gebracht in de bodem (immers

geen bemesting). Flierdoor wordt de ontwikkeling van de landbouw in
de 19e

en de 20e
eeuw in deze graslanden miii of meer te niet gedaan.

De hoog produktieve graslanden verdwijnen en er voor in de plaats
komen weer de weidelanden en hooilanden zoals die in het vroegere
essenlandschap voorkwamen. Deze weidelanden en h8ilanden worden
getypeerd door een enorme verscheidenheid aan plantensoorten.
Deze ontwikkelung van het terug verkrijgen van deze weide- en hooi.-

landen wordt door het lab. v. plantenoecologie van PUG met veel in—
terresse gevolgd. Veel onderzoek is unmddels gedaan op het gebied

van de vegetatie in de graslanden, Ook is al enig onderzoek gedaan
aan de bodem,

Een van de onderzoeksterreinen. ligt in het beekdal yen het Anlor—
dpje te noorden van het dorpje Gasteren. Door Annet van Mazijk is
in 1980 een vegetatiekaart gemaakt van een deel van dit beekdal,
Daar uit de oecologie bekend is dat de bodem en plantensoorten aan
elkaar gerelateerd kunnen zijn groeide de wens om van dit gebied
naast een vegetatiestudie ook een bodemstudie te doen. Zo kwam het
idee om een gedetaileerde bodemkaart te maken. Daarnaast is er ook
gekeken naar een aantal bodemeigenschappen (fysische en biologische)
Deze zijn: percentage organische stof in de wortelzOne, dichtheid van
de wortels in deze zone, de tekstuur en de grondwaterstand.
Dit alles werd gedaan orn te proberen een relatie te vinden tussen
deze bodemeigenschappen en/of bodemtypen enerzijds en de vegetatie
die op deze bodems voorkomt anderzijds,

In dit verslag worden degevens die betrekking hebben op het
bodemonderzoek uitgebreid besproken. De gegevens met betrekking tot

het vegetatie-onderzoek worden summier besproken, dwz. de gegevens

over de methodes die gebruikt zijn bij het onderzoek4zie verslag v.Mi¼

Wel wort aan het eind van het bespreken van de resutaten uitgebrejd
in gegaan op een eventuele relatie tussen de bodem en de vegetatie.
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Nat eriaal en Nethoden

Het onderzoeksgebied ligt in het beekdal van het Anlordiepje
ten. noorden van het dorpje Gasteren(zie uiguur 3). In figuur 1+ zijn
de onderzochte percelen. in het onderzoeksgebied aangegeven. Deze
percelen dragen de volgende kadasternummers: 675, 678, 676, 677, k63
576, 1370, 1371, 2030, 8Lf7, 81+8, 81+9, 850, 851, 852, 853, 85Lf, en 20:

Elk der percelen werd opgedeeld in blokken van 20 bij 20 meter.
Hierdoor ontstaat dan een denkbeeldig ruitenpatroon over het perceel
(zie figuur 5). Op elk der

kruispunten van de lijnen Figuur 5:

van het ruitenpatroon werd het opdeleri van eer

een bodemprofiel gestoken perceel in. blokken

tot 1 ,25 cm diepte. van 20 bij 20 m.

'-"--—perceelsgrens

£-daartoe werden eerst met een wortelboor cilinders grand gestoken
met een lengte van 15 cm en diameter van 8 cm en naar boven gehaal

Door deze cilinders door te breken kan met behuip van de stippen-.

figuur in de "Practicumgids Bodemkunde 1979" de worteldichtheid
warden beoordeeldop het breukvlak. Aan deze worteldichtheid kan
een getal toegekend warden. door deze worteldichtheid om te rekenen
in wortelbedekkingspercentage (zie Practicumgids Bodemkunde 1979).

£-als na het steken van n of meerdere grondcilinders geen wortels
meer aanwezig waren in de cilinders werd met behuip van een vleuge:

boor het profiel verder uitgestoken tot 1,25 cm diepte. Bij veen—

(
gronden werd ipv. 'de vleugelboor een steekboor gebruikt. C

£—als het gehele profiel tot 1,25 cm diepte gestoken was werd de very
schillende horizonten gedentificeerd ( zie cursus Bodemkunde deel
hoofdstuk 3 )en hun dikte bepaald. Voor het identificeren van de
verschiflende horizonten werd oak gebruikt gemaakt van het Munsell
Colorsysteem om objectief de bodemkleur te bepalen.

£-per horizon.t werd vervolgens het percentage organische stof gescha
met behulp van de tabel op pag. k2 Practicumgids Bodemkunde. Wel ii
in het beginiit onderzoek een paar maal gecontroleerd of deze sch
tingen juist waren door van enkele meegenomen bodemmonsters in het

laboratorium de organische stof gehaltes te bepalen door de monsteE
in een oven te gloelen.

Daarnaast werd de aard van de organische stof bepaald'ahv, de dete:
minatietabel op pag. /3 van de Practicumgids Bodemkunde. Bij een
aantal (verstoorde ?) profielen bleek dat er binnen een horizont
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verschillen waren in percentages organische stof. Deze verschillen
zijn ook bepaald.

s—over het gehele gestoken profiel werd de textuur bepaald met behul
van een zandlineaal en de tabel op pag. 28 van de Practicumgjds
Bodemkunde•

£-nadat deze bovenstaande handeliugen verricht waren werd het gesto
profiel geclassificeerd mbv. de determinatietabel "Systeem van bod
clssificatje voor Nederland" ( de Bakker en Schelling ).
Bleek riu dat twee naast elkaar gestoken profielen duidelijk versch
den (ie. twee verschillencje bodemtypen volgens de determinatjetabe
dan werd er tussen deze twee een derde profiel gestoken op 10 mete
afstand van de twee profielen. Dit is gedaarL om de overgangsgrenze
tussen de verschillende bodemtypen nauwkeuriger te bepalen.

(.

De gegevens die betrekking hebben op de grondwaterstane zijn
verkregen dankzij Jack de Vries (Lab.Pl0ec.RUG). In een viertal doo:
mij oriderzochte percelen staan sinds eind 1976 een. 16 tal grondwater.
buizen. tot een diepte vah 120 cm. Deze buizen staan in de percelen
1+63 (5 buizen), 677 (5 buizen), 1371 (3 buizen) en 851+ ( 3 buizen).
Hun. ligging is in figuur 1+ weergegeven.
Vanaf januari 1977 zijn de waterstanden in deze buizen gemeten om de
2 weken. De gegevens tot en. met 16 maart 1981 zijn voor dit orider.-
zoek gebruikt.

Zoals in de inleiding al vermeld is heeft Annet van Mazijk in
deze percelen de vegetatie gekarteerd. Voor de materialen en de meth

( des die door haar gebruikt zijn, verwijs 1k naar haar doctoraalvers1
Dit verslag is, flu 1k dit schrijf, in. wording. De deorhaar gemaakte
vegetatie-opnnes zijn geclusterd met behuip van"Distant Program". DEhieruit verkregen clustergroepen zijn benoemd met behuip van de vege-
tatie—indelingen volgens Henk Everts en Nico de Vries ( Vegetatie var
de Madelanden in het Stroomdal van de Drentse A ).
Het verkregen dendrogram (distantie bepaling tussen. de verkregen clue
ters) zijn schematjsch weergegeven in figuur 6, zodat men kan zien
welke onderschejdde vegetatie groepen het meest aan elkaar verwant
zijn. Voor een goed begrip van de vegetatie groepen in figuur 6 is he
verstandig "Planten Gemeenschappen in Nderland" van Westhoff en. Held
te raadplegen.
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Figuur 6: Schernatisch Dendrogram ( 60 % distantie )
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iResultaten

Als eerste wordt in dit gedeelte van het verslag een beschrijvi:

gegeven van de onderscheiden bodemtypen. Van elk type worden de ken_t

merken en eigenschappen besproken en wordt de geografische positie .1

geschetst. Elke beschrijving wordt geillustreerd met een karakteris—

tieke profielbeschrijving. De bodemtypen zijn weergegeven in bijlage
z

1. Veengronden

Deze gronden bestaan tussen 0-80 cm diepte voor meer dan 40 cm E

uit moerig (venig of veen) materiaal. Op grond van de aard van de boc

venlaag (af- of aanwezigheid van een moerige eerdlaag) zi4n twee hooP

typen te onderscheiden, namelijk rauwveengronden en eerdveengronden.r

(

1. Pauwveengronden
Dit zijn veengronden zonder een moerige eerdlaag.

b

1.. 1 • 1 Meerveengronden

Deze veengrond is vermoedelijkontstaan door menseltjk handelen.

Door de lage ligging in het beekdal waren een aantal delen van de

veengronden het gehele jaar door verzadigd met water en. zodoende on-a

begaanbaar voor mens en zijn vee. Door nu op deze natte veengronden
I

een zandlaag aan te brengen werd dit euvel verholpen (mondelinge med

deling van een plaatselijke argrarer). Daarnaast zandafzetting van

Pro fielbeschrijving:

(
A1fl 0-25 cm zwart, zeer humeus,lemig, zeer fijn zand met enige

roest in de wortelgangen. en wormgangen.

AC 25—40 cm veen waarin. enige plantenstructuur te herkennen is

C 40—80 cm veen met duidelijk te herkennen plantenstructuren en

houtresten; broekveen en rietveen

DG >80 cm gereduceerd grijs, sterk lemig, matig fijn zand waari

vaak houtresten voorkomeri

1 • 1 .2 Vlierveengronden

Deze Pauwveengrond een stevige doch weinig veraarde bovenste la(

waarin de plantenresten nog duidelijk herkenbaar zijn (zeggeveen).

Onderin het profiel komt broekveen voor. Deze Vlierveengrond is aller

in een uiterste hoek van perceel 678 gevonden ( zie bijiage 1 ).

Profielbeschrijving:
Aig 0—25 cm donker bruin tot zwart moerig materiaal met herkenbar
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plantenresten (meest zegge)

C 25-100 cm donkerbruin onveraard zeggeveen met onderin resten

van broekveen

DG >100 cm gereduceerd grijs, sterk lemig, matig fijn zand waarin

vaak houtresten voorkomen

1.2 Eerdveengronden

De Eerdveengronden worden van de Rauwveengronden onderscheiden

door de aanwezigheid van een moerige eerdlaag.

1.2.1 Nadeveengronden

Madeveengrond is een veelvuldig voorkomend bodemtype in het Stroom-

dal van de Drentse A. Deze grond komt voor in de laagst gelegeri delen

van het beekdal van het An1ordiepje, vaak direct naast het diepje of

op korte afstand ervan.

Profielbeschrijving:

Aig 0-20 cm veraard veen zonder herkenbare plantenstructuren; er

komen weinig roestvlekken voor

AC 20-LfO cm veen waarin enige plari.tenstucturen herkenbaar zijn

C '+0-80 cm veen waarin hout- en plantenstructuren herkenbaar zijn;

broekveen en rietzeggeveen

DG >80 cm gereduceerd grijs, sterk lemig, matig fijn zand, vaak

met houtresten

2. Eerdgronden

Hiertoe worden gerekend de minerale gronden met een minerale eerd—

laag of met een moerige bovengrond of met een moerige tussen laag.

Het hoofdkenmerk van de Eerdgronden is de donkere bovengrond met een

ondergrond zonder duidelijke profielontwikkeling.

2.1.1 Zwarte enkeerdgronden

Dit zijn in het algemeen de oude zandlandbouwgronden (in deze

streken de wel bekende essen). Het zijn gronden met een humeus dek

dikker dan 50 cm. In het beekdal van het An1ordiepje komen deze gron-

den op enkele plekken voor zoals in de percelen '+63 en 1370. Of dit res..

tanten zijn van essen valt te betwijfelen daar in de hooilanden zeif

liggen. Ret is waarschijnlijker dat het depressies zijn die met zand

zijn opgevuld door menselijke activiteiten en/of door overstromingen

van het An1ordiepje, Deze gronden behoren. tot de Dikke eerdgronden.

Pro fielbeschrijving:

Aig 0-70 cm zeer humeusrijke tot humeuze laag van zwak lemig



zeer fijn zand met duidelijke roestvlekken.

AC 70-100 cm sterk lemig fijn zand die geel—bruin van kleur is

G > 100 cm blauwgrijs lemig zand, soms met houtrestanten

2. 1 .2 "Oeverwalgronden"
Deze gronden zou men bij de Zwarte enkeerdgronden in kun.nen dela

maar op grand van een aantal eigenschappen zijn ze als apart bodernty

onderscheidden.

De Oeverwalgronden hebben net zoals bij de Zwarte enkeerdgronden een
dikke Al,maar deze Al wordt vaak onderbroken door een laagje blOnd

zand. Dit zand is de ene keer zeer fijn lemig zandof zandig leem,
terwiji het de andere keer bestaat uit grof zand of zelfs een enkele

keer fijn grind.
Daarnaast wordt de Al 00k vaak onderbroken door veenlaagje.

Omdat deze gronden practisch alien langs het diepje gevonden warden

zijn ze in dit geval Oeverwaigronden genoemd. In de :flU volgende pro-

fielbeschrijving wordt ongeveer hetgemiddelde profiel van dit bodeir

type beschreven.

Pro fielbes chrijving:
Al1 0-25 cm matig humeuze iaag van zeer fijn zand
-- 25-35 cm iaag van fijn blond kleurig zand

.

Al2 35-50 cm zeer humeus zeer fijn zand

-- 50-60 cm laagje van moerig materiaal

Al3 60-90 cm zeer humeus lemig zeer fijn zand, waaronder soms een

iaagje ( ongeveer 5 cm dikte ) van fijn grind
G > 90 cm biauwgrijs lemig zand, sons met houtrestanten

2.2 Hydro-eerdgronden

In deze eerdgronden wordt het afvoeren van gemobiliseerde stof-

fen naar diepere lagen in de grand belemmerd, doordat het grondwater

in de bovengrond stagneerd. We vinden deze gronden juist in. een beek
dal, omdat daar de aanvoer van opgeloste stoffen en de periodieke
overstromingen nodig zijn voor het ontstaan van deze gronden. De

hydro-eerdgronden zijn te herkennen aan het "zwart-op-wit", A-C-prof

Een zwarte sterk humeuze tot moerige bovengrond rust op een enkele

millimeters dikke giiedelaag (van Heuvein, 1965), waaronder een licb

gekieurde humeus arme ondergrond iigt. In ieder van de hydro—eerdgrc

werden roestverschijnselen gevonden (giey—verschijnseien).

2.2. 1 Broekeerdgronden

De broekeerdgronden vindeiwe in bet beekdal van het Anloiiepje



op de overgang van veengronden naar minerale gronden. Het duidelijke

overgangskarakter blijkt dan ook uit de aanwezigheid van een 15 tot

LfO cm dikke moerige bovengrond, die bestaat uit zwart veraard veen.

Pro fielbeschrijving:

Aig 0-30 cm laag van zwart veaard veen met enige minerale bijmen-

ging; roestvlekken aanwezig

Cg 30-80 cm grijs geel, hurneus arm, zwak lemig, matig fijn zand;

in deze laag komen enkele grotere roestvlekken voor

G 7 80 cm blauwgrijs, zwak lemig zeer fijn zand, waari een en—

kele keer grof grind (vuursteen) werdt aangetroffen.

2.2.2 Zwarte beekeerdgronden

Dit zijn beekbezink±ngsgronden die zich door de aanwezigheid van

gleyverschijnselen.kenmerken. We vinden ze in het beekdal op de jets

hoger liggende stukJcen dan de veen- en broekeerdgronden, Het gehele

profiel is meesta]. sterk ijzerhoudend.

Profielbeschrijving:

Aig 0-30 cm zwart, zeerhumeus, lemig, zeer fijn zand met veel roest

in de worteiLgangen en de wormgangen. Soms is er een

slibrijk inspoelingslaagje op de overgang naaf het C—

horizont aanwezig of een enkele cm dikke grauwe AC-

overgangshorizont.

Cg 30-80 cm een laag van geelwit, zeer humusarm, lemig,matig fijn

zand met roestvlekken; onderin dit horizont vaak zeer

sterk roestig

G 80 cm blauwgrijs lemig zand, waarin een enkele keer grof grind

(vuursteen) werd aangetroffen.

2.2.3 Gooreerdgronden

Deze gronden komen in de bovengrond veel overeen met de beekeerd—

gronden. Kenmerkend is dat ze geen duidelijke roestverschijnselen ver—

tonen. Ze vormen vaak de overgang tussen de Zwarte beekeerdgronden en

de hoger gelegen podzolgronden. Dit is duidelijk te zien in de per—

celen 81+7, 81+9, 851, 853 en 2031r( zie bodemkaart van bijiage 1 ).

Profielbeschrijving:
Al 0-40 cm laag van zwart, zeer humeus,sterk lemig, zeer fijn

zand, met zelde jets rost vlekken

Cg 40-100 cm grauwwit, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand, waar-

in boven enkele roestvlekken en onderin soms zeer roes—

tig

G 100 cm grauw, zwak lemig, fijn tot grof zand, met grijsblauwe
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glimmerhoudende leembandj es

3. Humuspodzolgronden

In de hoogst gelegen gedeelten van het onderzochte gebied van 1

beekdal liggen de huinuspodzolgronden, welke op de bodemkaart van bij
lage 1 zijn weergegeven als de podzolgronden. Het karakteristieke va

de humuspodzolgronden is de aanwezigheid van een dun huidje amorfe

humus rondom de zandkorrels van de inspoelingshorizont, het B-horiz

Hoe de humuspodzolen precies zijn ontstaan is nog onzeker. In het al
meen is men van menin dat de heidevegetaties een sleuteirol speelde
bij het ontstaan van de humuspodzolen (Zonneveld,1965), maarook word
gedacht dat de bosvegetaties in het Boreaal de humuspodzolen hebben
doen vormen (Edelman,1963). Wel staat vast dat de neergaande bewegin

( van het regenwater de ixispoeling van humus en het ijzer in het zo on

stane B2-horizont heeft doen ontstaan. De aard en dikte van het B2-
horizont is in natte podzolen anders dan in droge podzolen. Grofweg
kan gesteld warden dat natte podzolen een aanzienlijk dikkere B2 heb
dan droge podzolen.

3. 1 Xero—podzolgronden

Dit zijn humuspodzolgronden die nooit onder directe invloed heb
ben gestaan van het grondwater. Hierdoor vindt men ijzerhuidjes op d
zandkorrels zowel in het B2-horizont als in het C—horizon.t.

3. 1 • 1 Haarpodzolgronden

In het onderzoeksgebied wordt deze grond gevonden op de grens

tussen de percelen 1+63 en 677, en dan op de hoogst liggende gedee1te

van het terrein. In het algemeen heeft een Haarpodzol naast een Al
oak een A2. De in de Al gevormde ruwe moderhumus vervloeit tot een

disperse humus en deze humus loogt als zure oplossing de onder Al 1i
gende laag uit waardoor dan een A2 ontstaat.

-

In dit geval echter jn de Al en de A2 niet van elkaar te onderschei

den, vermoedelijk door menselijke activiteiten.
-

Wel zijn nog duidelijk aanwezig in het B2 horizont een door humus

sterk verkitte-donJerbrujne B2h laag, waarvan het hoge ijzergehalte C
een gioeiproef aantoonbaar is.

pro fielbeschrijving:

Al 0-20 cm laag van zwart humeus,leemarm matig fijn zand

B2h 20-25 cm zwart, door veel humus sterk verkit, matig fijn zand

B2 25-1+0 cm donkerbruin, matig humeus, zwak lemig, fijn zand; om

zandkorrels zit een huidje van amorfe humus en ijzer
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33 40-80 cm van donker naar lichtbruin aflopend, humusarm, leemarm,

fijn zand met dunne ijzerhuidjes op de zandkorrels

o -?80 cm witgeel,zeer humusarm, leemarm, matig fijn zand

3.2 Fiydro—DodzolgrOnden

Deze Humuspodzolgronden staan in tegenstelling tot de Xero—pod—

zoigronden, wel eens onder directe invloedvan het grondwater. Zodoende

ontbreken de ijzerhuidjes op de zandkorrels direct onder de B2.

3.2. 1 Moerpodzolgronden

Dit zijn de laagst liggende podzolgronden met een venige boven—

grond. 7e vinden ze in het onderzoeksgebied daar waar venige grônden

snel overgaan. in podzolgronden (ie. de terreinhoogte op korte afstand

duidelijk veranderd)• Dit is het geval in de percelen 1+63,677, 675,
678 en 2030 (zie bijiage 1).Het is een bodemtype met een moerige laag

die dikker is dan 15 cm en dunner dan 40 cm, met op de ovdrgang van de

moerige bovengrond naar de minerale ondergrond een gliedelaagje.

Pro fielbeschrij ving:

Al 0-30 cm zwart moerig materiaal met minerale bijmenging van zeer

fijn zand; onderin deze laag is het moerige materiaal

schoensmeerachtig van samenstelling

AB 30-35 cm grauwgrijze overgangshorizont

32 35-70 cm donkerbruin, matig humeus, zwak lemig matig fijn zand

B3 70-90 cm bruin naar geelbruin aflopend, matig humusarm, zwak
lemig, matig fijn zand

C > 90 cm witgeel, zeer humusarrn, leemarm, matig fijn zand

3.2.2 VeldDodzolgronden
Deze gronden vinden we in het beekdal voornamelijk aan de randen,

de hoogste gedeelten van het beekdal. In bijiage 1 is dit duidelijk
te herkennen. In het onderzoeksgebied komen twee vormen van Veldpodzol—
gronden voor, rimi. Veldpodzolgrond met en zonder ijzerconcreties in
het B3 -horizont.
De Veldpodzolgrond met ijzerconcreties vinden we in de percelen 854,

2030 en 2031.
Pro fielbeschrijving:

Al 0-15 cm matig humeus, leemarm. matig fijn zand

A2 15-30 cm donkergrijs, hurnusarm, leemarm, matigfijn zand

B2 30-50 cm bovenin een sterke verkitte laag; verder bruin, humus—

arm, leemarm fijn zand

B3 50-70 cm geelbruin, leemarm, fijn zand met ijzerconcreties
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C ?70 cm geeiwit, zwak lemig, fijn zand met duidelijke roest—

vi ekken

De Veidpodzoigrond zonder ijzerconcreties in de B3 vinden we in de

percelen 163, 576, 677, 678, 1370, 851 en 853.

Profieibescrijving:

Al 0—20 cm zwart, zeer hurneus, zwak lemig, zeer fijn zand

A2 20-35 cm grijs, zeer humusarm, zwak lemig tot ieemarrn, zeer fij

zand

B2 35-60 cm donkerbruin, matig humeus, zwak lemig, matig fijn za

aile zandkorreis zijn omhuld met huidjes van amorfe

humus

B3 60-90 cm van donker naar iichtbruin afiopend, uiterst humusar

( zwak lemig tot leemarm, matig fi4n zand

C ' 90 cm Witgeel, zeer humusarm, leemarm, matig fijn zand

3.3.3 Laarpodzoigronden
Een derde soort Hydro-podzoigrond die in het onderzoeksgebied

voorkomt is de Laarpodzoigrond. Deze gronden vinden we daar waar zic

ook de Veidpodzoigronden bevinden. Ret enige duideiijke verschii tus

deze twee bodemtypen is de dikte van de Al. Bij Laarpodzoigronden is

da Al 30 tot 50 cm dik. Vermoedeiijk is dit het gevoig van ophoging

door piaggenrnest (Cursus Bodemkunde deell).

Pro fielbeschrijving:

Alan 0-kS cm zwart, zeer humeus, zwak lemig tot leemarm fijn zand

A2 Lf5-55 cm grijs, zeer humusarm, zwak lemig tot leemarm, zeer

fijn zand

B2 55-85 cm donker bruin,matig humeus, zwak lemig, matig fijn zand

om zandkorreis arnorfe humus

B3 85 cm van donker naar iicht bruin afiopend, uiterst humusa:

zwak lemig tot leemarm, matig fijn zand
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fle ichtheid van I3eworteling in het Onderzoeksgebied

In dit gedeelte van de bespreking van de resultaten wordt de

worteldichtheid van het onderzoeksgebied besproken.

De beworteling van het gehele gebied is oppervlakkig (ie. ondie—

per dan 15 cm) tot ondiep (ie. tot 30 cm diep). Dit geldt voor alle

bodemtypes, ongeacht hun ligging. De enige uitzondering vormen de

boomwortels die aangeboord werden langs de houtwallen en bos. Deze

zijn verder niet in het onderzoek betrokken.

Daar de bewortelingsdichtheid in de bovenste 30 cm van plek tot

plek toch vaak duidelijk verschilden, werd er een kaart gemaakt waarop
de bewortelingsdichtheid van het onderzoeksgebied is weergegeven.

Besloten is dit te doen voor een diepte van 7,5 cm (steekL1inder van 15
gemaakt mbv. de wortelboor in het midden doorgebroken, zie ilateriaal en

Methoden)a. Voor deze diepte is gekozen omdat de beworteling hier zo—

danig was dat er wat mee gedaan kori. worden (ie. er was voldoende be—

worteling). Beneden deze diepte was de beworteling zo zwak dat daar

geen zinnige uitspraak over gedaan kan worden.

In bijiage 2 zijn de verkregen resultaten op kaart weergegeven. Voor de

gedane berekening van de wortelgetallen wordt verwezen naar de "Prac.
ticumgids Bodemkunde".

De dichtheid van beworteling is in drie kiassen ingedeeld,nml.

nauwelijks doorworteld (wortelgetal: 0—6,75), ,matig doorworteld (wortel—

getal: 6,75—21,3) en goed doorworteld (wortelgetal: 21,3).

Figuur 7 geeft een idee wat men zich moet voorstellen bij de drie

verschillende kiassen van doorworteling.

Figuur 7: de drie verschillende kiassen van doorworteling

A:nauwelijks B:matig C:goed

doorwortel d doorworteld doorwort eld
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Grofweg kan gezegd worden dat er een goede doorworteling gevon-

den wordt in. de laagst liggende gedeelten van het beekdal. Dit zijn

vooral de madeveengronden en de broekeerdgronden. (vergelijk hiervoorr

bijiage 1 met bijiage 2). Er komen echter in deze gedeelten ook p1ek

ken voor waar er nauwelijks doorworteling is in de.bovens?etot

15 cm diepte. Dit zijn erg natte gedeelten in het terrein waar de

de bovenste laag van d.e bodem zomers nog verzadigd is met water (ie.i'

in de percelen 85L, 8L18, 1370 en 1371) of waar een dicht elzenbosje

staat waaronder geen plantengroei meer mogelijk is bij gebrek aan

licht (ie. in de percelen 675 en op de grens van de percelen 1463 en6

Oak de laag liggende zwarte beekeerdgronden zijn. goed doorworteld. D:

in. tegenstelling van de hoger liggende zwarte beekeerdgronden en. goo:

eerd gronden die matig tot goed doorworteld zijn.

( De hoogt in het beekdal liggende gronden, voornarnelijk de podzolgro:

den, zijn matig tot slecht doorworteld. Perceel L1.63 vormt wat betref

de podzolgronden een uitzondering. Ondanks dat deze podzolgronden ho

liggen1zijn ze toch goed doorworteld.

(



De Humus in de orte1zOne van de Bodem

Zoals al bij de doorwortelingsresultaten naar voren kwam (zie

pag.22.), was de doorworteling in. het onderzoeksgebied voornamelijk

oppervlakkig. Daar dit onderzoek naast een bodemstudie ook deels gericht

is op de vegetatie, werd er een humusoxiderzoek gedaan speciaal gericht

op de worteizOne.

Van het gehele onderzoeksgebied werd het % humus van de bovenste 15 cm

van de bodem in kaart gebracht. Het resultaat is weergegeven in bijia—

ge 3.

In onderstaande tabel zijn de gebruikte kiassen voor het in kaart

brengen van de humus % weergegeven. Daarnaast 00k de vorm waarin de

humus werd aangetroffen.

Tabel 2 : De voor de kartering gebruikte kiassen van humus % en de vorm

waarin de humus werd aangetroffen.

% humus kiassering van de humus % vorm van de humus

1- 2 % zeer humusarm mobiele disperse humus

2- Li. % matig humeus

Li.- 8 % zeer humeus ,,

8—15 % humusrijk ,, ,,
soms met moerige sub-

stantie

>15 % venig veraard veen

Vanzelf sprekend hebben de boderntypen met een moerige bovengrond

(meest veraard veen) het hoogste % humus in de bovenlaag. Dit zijn

voornamelijk de madeveengronden en de broekeerdgronden, die de laagste

ligging in het terrein hebben. Vergelijk hiervoor bijiage 3 met bij1age1.

De overige hydro—eerdgronden en meerveengronden zijn in het algemeen

humusrijk. Opvalllend is dat de zwarte beekeerdgronden langs t An1o±'—

diepje in de percelen 81+7 t/m 853 en het perceel 1371 minder humeus

zijn (ipv. humusrijk zeer humeus).

In de overige percelen zijn de oeverwallen van het diepje opvallend

minder humeus dan de direct aangrenzende gronden.

De hoger liggende veld-, laar— en haarpodzolgronden zijn in het alge—

meen matig tot zeer humeus eneen enkele keer zeer humusrijk.



De Dichtheid van Beworteling en de Humus in de WorteizOne

Vergelijken we de resultaten van de dichtheid van beworteling r

met die van de % humus in de wortelzône dan krijgen we de indruk dat

de gronden met het hoogste % humus de dichtste doorworteling hebben.

Van elk boorpunt werd de humusklasse en de doorwortelingsklasse bepa

Vervolgens werden de verkregen resultaten in een tabel samengevoegd,

welke we vinden in. bijiage 5.

De gegevens van deze tabel zijn grafisch weergegeven in onderstaande

figuren 8 A t/M D. De humuskiasse zeerhumusarm is weggelaten daar he

aantal boorpunten in deze klasse te klein is om er een zinnige uit-

spraak over te kunnen doen.

Figuur 8 : De doorworteling in Lf humusklassen van de bodem

van 0-15 cm diepte
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Uit de figuren 8 At/rn D blijkt duidelijk dat er bij toenemende

% humus in de worteizOne er een verschuiving valt waar te nemen van

nauwelijks tot matige doorworteling naar goede doorworteling.

I



Grondwaterstanden in het Onderzoeksgebied

Zoals al in Materiaal en Methoden is vermeld zijn de grondwater

standen op een l6tal plaatsen in het onderzoeksgebied gedurende een

langere periode bepaald. In figuur 1+ zijn de posities van deze 16

plaatsen aangegeven.

In bijiage 6 zijn de verkregen gegevens uit die bepalingen gemiddeld

over een maand. Dit is gedaan voor alle 12 maanden van een jaar.

In de figuren 9 A tIm P zijn deze gegevens van de bijiage grafisch

weergegeven.

Figuur 9 : De gemiddelde grondwaterstanden per maand gedurende een

jaar
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C: buis 3; perceel k63; overgang laarpozol—zwarte beekeerd
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J: buis 10; perceel 677; overgang madeveen-oeverwalgrond
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L: buis 12; perceel 1371; broekeerdgrond

(

M: buis 13; perceel 1371; zwarte beekeerdgrond

N: buis 14; perceel 854; veldpodzolgrond
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= hiervan zijn geen metingen bekend

Uit figuur 9 volgt dat de podzolgronden relatief gezien het droogst

zijn en de grootste fluctuatie hebben tussen de hoogste en laagste

grondwaterstand. Madeveengronden daarentegen zijn het natst en hebben

de minste fluctuatie. Broekeerd— en. zwarte beekeerd—gronden liggen ertus
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Nemen we uit de figuren 9 per buid de hoogste en laagste grond-

waterstand en zetten die dan uit tegen de afstand die er is tussen

de grondwaterbuizen, dan verkrijgen we per perceel de volgende figu-

r en.

Figuur 10: de hoogsteen laagste°grondwaterstand per buis uitgezet

tegen de onderlinge afstand tussen de gronWwaterbuizen
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In figuur 10 zien we het volgende in

-perceel L463 -gaande van grondwaterbuis 1 (veldpodzolgrond) naar k

(madeveengrond) worden zowel de hoogste als delaagste

grondwaterstand duidelijk minder diep; echter dichter

naar diepje toe worden ze beide weer dieper hetgeen we

zien aan buis 5 (overgang broekeerdgrond-oeverwalgrond).

—perceel 677 —ook hier worden de hoogste en laagste grondwaterstand

gaande van buis 6 (veldpodzolgrond) naar 9 (madeveengrond)
duidelijk ondieper en dichter naar diepje weer dieper

dat we zien aan buis 10 (overgang madeveengrond-oever-

waigrond).

—perceel 1371—zowel de hoogste als de laagste grondwaterstand veranderen

weinig gaande van buis 11 naar 13.

—perceel 85k -zoals ook in de percelen. L3.63 en. 677 te zien was warden

de beide grondwaterstanden ondieper van de veldpodzol—

grand bij buis 1k naar de madeveengrond bij buis 15

gaan.de richting diepje worden ze beide weer dieper het—

geen we zien aan buis 16 (overgang broekeerdgrond-zwarte

beekeerdgrond).

-de percelen 677 en. 85k de veldpodzolgonden veel overeenkomst vertonen;
de podzolgronden van perceel k63 zijn duidelijk droger dan van de
overige op grondwater onderzochte percelen.

—in perceel 677 de madeveengronden het natst zijn, daar de hoogste en

laagste grondwaterstanden hier het meest ondiep zijn; de madeveen—

gronden van perceel 1+63 zijn daarentegen het droogst van de madeveen—

gronden. .

-de percelen de beide grondwaterstanden duidelijk dieper worden als

dicht bij diep.ie komen (voor perceel 1371 is dit onduidelijk orndat

vermoedelijk de afstand tot de diepje vanaf buisl3 te groot is).

—4
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De Vegetatie van het Onderzoeksgebied en de Bodemfactoren

De percelen van het onderzoeksgebied verschillen onderling ge—

deeltelijk in het aantal jaren dat ze in beheer zijn van SBB. In tal

staat aangegeven in welk jaar de percelen door SBB zijn aangekocht E

welk beheer er vanaf die tijd in de percelen is toegepast.

Tabel 3 : Jaar van aankoop van perceel en toegepaste beheer

in het perceel

Perceelnummer Aankoopjaar Toegepaste beheer

675 1966 maaien, afvoeren en naweidE

676

677

678
576 1972 ,, ,,
1+63

1370 1966 ,, ,,
1371 1955 maaien en afvoeren

2030 1966 maaien, afvoeren en naweide

2031 ,, ,, ,,
81+7 ,, ,, ,,
81+8 , , , , ,

8/+9

850 , , , , , , ,

851 ,, ,, ,,
852 , , , , ,

853 , , ,

851+ ,, maaien en afvoeren

Door deze verschillen in beheersduur is het niet juist de vege—

tatie van het onderzoeksgebied in zijn gehel te bekijken en te ver—

gelijken met de onderzochte bodemfactoren. Immers hoe langer een per

in beheer is, des te meer gaat de vegetatie lijken op de vegetatie

van de bloemrijke hooilanden die hier rond 1900 is geweest.

In. tabel 3 zijn drie categorien te onderscheiden bij de percelen,

nml. een categorie met aankoopjaar 1955, een categorie met aankoop-

jaar 1966 en een categorie met aankoopjaar 1972. Elk der categorien

worden in het onderstaande afzonderlijk besproken.

-1955— tot deze categorie behoort het perceel 1371, dat ook wel beke
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staat als "het reservaat".

Het eerste wat duidelijk opvalt is dat de onderscheidde vege—

tatie—eenheden, welke weergegeven zijn in bijlage 1+, veranderen
gaande van de zwarte beekeerdgrond naar de madeveengrond (zie

bijlage 1); op de zwarte beekeerdgrond is een "blanco" vegeta—

tie-eenheid en op de madeveengrond is er een Caithion palustris

met overgangen naar zwak Junction-acutiflori en naar Caricion
Curto—nigrea.

Daarentegen is ook te zien op de zwarte beekeerdgrond de vege—

tatie naar het diepje toe veranderd van "blanco" naar Calthion

palustris—zwak Parvocaricetea.

- ',.rat de bewortelingsdichtheid betreft (zie bijiage 2) valt er

weinig te zeggen. De onderscheidde bewortelip.gsklassen vallen

niet samen met bepaalde vegetatie—eenheden.

- hetgeen bij de relatie bodemtypen—vegetatie-eenheden geconsta-

teerd is geldt mm of meer ook vovr de humus % tot 15 cm diepte

(zie bijiage 3).

- tussen de grondwaterstanden (zie figuur bC, pag.33 ) en de

onderscheidde vegetatie—eenheden is geen relatie te constateren.

—1966— de percelen 675 t/m 678, 2030, 2031 en 81+7 t/m 85Lf behoreytot
deze categorie. Perceel 851+ vormt een kleine uitzondering daar

hier niet nageweid wordt met dieren (schapen, paarden).

Op de hoger gelegen gronden, gevormt door de podzolgronden. en

de gooreerdgronden, is een duidelijke andere vegetatie aanwe—

zig dan op de lager gelegen gronden. In de percelen 81+7 t/m

854, 2030 en 2031 vinden we op deze hogere gronden veelàl een

vegetatie van de eenheid Arrhenatheretalia en in de percelen

677 en 678 Caithion palustris-zwak Junction acutiulori en Molinio

Arrheratheretea-zwak Parvocaricetea.

Op de lagere gronden (madeveen gronden, broekeerdgronden en

zwarte beekeerdgronden) in de percelen 851 t/m 854 is Voorna—

melijk de vegetatie—eenheid Caithion palustris overgang Caricion

Curto—:;igrae vertegenwoordigd. Dit is ook het geval in de per—

celen 677 en 678, maar daar vinden we ook op de lager.e gronden

de eenheid Calthion palustris.

De percelen 847 t/m 850 zijn duidelijk anders wat betreft de

lager gelegen gronden. Hier zijn het vooral de vegetatie—

eenheden "blanco" en Molinio Arrhenatheretea. In perceel 847



vallen het bodemtype meerveengrond en de vegetatie—eenheid

Caithion palustris overgang Caricion Curto—Nigreasamen.

Daar waar in perceel 2030 de veldpodzolgrond over gaat in zo-

wel moerpodzolgrond, broekeerdgrond en madeveengrond vinden

we de vegetatieTeenheid Molinio Arrhenatheretea.

Naast Caithion palustris overgang Caricion Curto-Nigrea vinde

we in de percelen 2030 en 2031 veel Lolio Cynosuretum in de

lagere gedeelten van het terrein waar madeveengrond, broekeer

grond en zwarte beekeerdgrond voorkomt.

Perceel 1370 is duidelijk anders dan de andere percelen die

in 1966 zijn aangekocht. Ten zuiden van het diepje is practis

het gehele perceel bedekt met een vegetatie van de eenheid

Caithion palustris ongeacht de verschillende bodemtypen die

er vookomen. Ten noorden van het diepje vinden we de eenheden

Caithion palustris overgang Caricion Curto—Nigrea, "blanco" e1

Nolinio Arrhenatheretea-zwak Parvocaricetea. Caithion palustr

overgang Caricion Curto-Nigrea valt hoofdzakelijk samen met

de madeveengrond, maar de overige twee vegetatie-eenheden zij

niet samenvallend met een bepaald bodemtype(n).

— integenstelling tot datgene wat bij perceel 1371 (aangekocht

in 1955) is geconstateerd met betrekking tot de beworteling

lijkt het er in deze percelen op dat er enigsinds wel een rel1

tie bestaat tussen de bewo"telingsdichtheid en vegetatie—eenhe

den. Delen met een goede doorworteling (zie bijiage 2 vallen(

..hoofdzakelijk samen met Caithion palustris overgang Caricion

Curto—Nigrea.

In perceel 677 en 678 valt een dichte beworteling oak samen

met Caithion palustris overgang Caricion Curto/nigrea, maar

ook met Caithion palustris.

Matige doorworteling valt niet samen met een bepaalde vegetat:1

eenheid of eenheden.

Dar waar er nauwelijks doorworteling is valt veel samen Arrt.

natheretalia; dit geldt niet voor perceel 85Lf, warbij verwez..

wordt naar pag. ivm. het tenat zijn van het terrein voor go

groei.

Perceel 1370 is afwijkend mbt. het bovenstaande, rimi. hier is

helemaal geen enkel verband te leggen tussen beworteling en

vegetatie.

- er is geen duidelijk samenvallen van humus % en vegetatie-

eenheden, behalve in de percelen 851 t/m 85k. Hier vallen ge-

deelten van het terrein met een humusrijke of venige bodem



grotendeels samen met Caithion. palustris—Caricion. Curto—Nigrea.

In percelen 677 en 678 vinden we ook nog een sarnenvallen van

humusrijke en venige bodem met Caithion palustris-Caricion

Curto-igrea en Calthion palustris.

— in de percelen 677 en 678 valt goed te zien dat een hoge grond—

waterstard geduren de het gehele jar en Caithion palustris

overgang Caricion Curto-Nigrea en Caithion palustris duidelijk

samenvallen. Vergelijk hiervoor bijiage 4 met de figuur lOB op

pag.

In perceel 854 valt de vegetatie eenheid Caithion palustris

overgang Caricion Curto-Nigrea ook samen met een hoge. grondwa-

terstand.( zie figuur 1OD op pag.3 ).

Daar waar de grondwaterstanden dieper zijn (buis 6 en 14, res-

pectievelijk in de figuren lOB en 1OD) is geen duidelijk samen—

vallen met een bepaalde vegetatie—eenheid.

—1972- de hoger gelegen gronden (ie. podzolgronden en gooreerdgronden)

vallen grotendeels samen met de vegetatie—eenheid Caithion

palustris-zwak Parvocaricetae in de percelen 576 en 463, welke

tot de laatste categrie percelen behoren.

De lager gelegen veengronden en broekeerdgronden vallen voor

een klein gedeelte samen met Calthion palustris overgang Caricior

Curto—Nigrae.

De rest van de oppervlakte van deze aaneengrenzende percelen

wordt bedekt met de vegetatie-eenheid Arrhenatheretalia zonder

dat dit samen valt met een bepaald bodemtype(n).

- er is geen enkele relatie te constateren tussen de bewortelings—

dichtheid en een of meerdere vegetatie—eenheden.

- Caithion palustris bvergang Caricion Curto—Nigrae valt deels

samen met een venige bodern. De vegetatie—eenheid Caithion palus—

tris—zwak Parvocaricetae valt grotendeels sarnen met een matig

tot zeer humeuze bodem.

Verder kan hierover geen zinnige uitspraak worden gedaan.

- de relatf droge gronden (buis 1 en 2 in figuur 1OA, pag.53)

vallen samen met Calthion palustris—zwak Parvocaricetae, en

de nattere gronden met Arrhenatheretalia.

-J



Conclusies en Discussie

In het onderzoeksgebied zijn in totaal 12 verschillende bodem—

typen onderscheidden.

In de laagste gedeelten van de percelen van het onderzoeksterrein.

komen voornamelijk meerveen- en madeveengronden voor. Daarnaast is

00k een keer vlierveengrond gevonden in perceel 678. De madeveengro

en de vlierveengrond zijn in het algemeen zeer drassig, hetgeen een

voorwaarde is voor hun ontstaan en bestaan. De meerveengrond is reL

tief gezien veel droger door de aanwezigheid van een zanddek boveni

het profiel.

Gaaride van de veengronden naar de iets hoger gelegen zwarte bei

eerdgrond vinden we veel broekeerdgrond. Dit is het duidelijkst in

percelen 847 t/m 854, 2030 en 2031 te zien.

Vervolgens gaan in de richting van de nag hoger gelegen grondei

de zwarte beekeerdgronden over in gooreerdgronden die op hun beurt

weer overgaan in veldpodzolgronden, hetgeen het duidelijkst te zien

is in de percelen 847 t/m 854 en 2031.

Op de boven beschreven opeen volging van gronden komen duide—

lijke uitzonderingen voor.

In de percelen 675 t/m 678 komen veldpodzolgrond en medeveengrond

direct naast elkeer voor. Dit vindt vermoedelijk zijn oorzaak in h&

sterk meanderen van het Anlordiepje hier ter plaatse. Hierdoor wor

de veldpodzolgrond ingesneden terwiji de ontstane depressies met ve

opgevuld worden.

In perceel 2030 vindenwe oak een uitzondering. Hier gaat een broek-

eerdgrond over in een moerpodzolgrond ipv. een zwarte beekeerdgrond

Deze moerpodzolgrond gaat vervolgens weer over in een veldpodzolgroi

De percelen 463 en 576 enerzijds en 1370 anderzijds zijn moeilijk t

plaatsen. Hier komen allerlei bodemtypen op een relatief klein oppei

vlakte kriskras door elkaar voor,zonder dat er een duidelijke aan-

leiding voor is zoals bijvoorbeeld een verschil van hoogte in het tE

Een verklaring hiervoor is niet makkelijk te geven. Vermoedelijk zi

deze percelen blootgesteld geweest aan zeer veel dynamiek van het

Anlordiepje en/of de mens waardoor zoveel verschillende bodemtypen
onstonden.
De aanwezigheid van de laarpodzolgrond in de percelen 576 en 463 is
opvallend door het grate oppervlakte dat ze innemen. Vermoedelijk i
dit een gevolg van plaggenbemesting door de mens waardoor een dikkei

Al ontstond.
De plaats van het madeveen en de broekeerdgrond in de percelen
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3L7 t/m 851+ , 2030 en 2031 zijn opvallend. Ipv. dat deze gronden het

diepje omgeven, zoals in. de percelen 675 t/m 678, liggen ze er duideliji

een. eind vandaan. Vermoedelijk heeft het diepje zich verlegd (natuur—

lijk of met behulp van de mens) of er was op de plaats waar deze gronder

bevinden een tweede arm van het diepje die in de loop van de tijd
verland is.

Opvallend zijn de oeverwalgronden die veel langs het diepje voor—
komen. De grote verscheidenheid van het opeenvolgen van verschillende
lagen in het profiel komt door allerlei afzettingen die direct naast
het diepje plaatsvinden bij overstroming.

Het vinden van steen (vermoedelijk vuursteen) in het profiel van
oa. de zwarte beekeerdgronden in het gebied wijst op het aanwezig

zijn geweest van keileem in deze gebieden.

De hout resten die zowel in de veengronden als in de andere laag
gelegen minerale gronden voorkomen wijzen op het hebben bestaan van
broekbossen in deze gebieden.

In het flu volgende gedeelffi%eworteling, de humus % en de

grondwaerstanden samen behandeld. De reden hiervoor is te vinden in
het hieronder gegeven relaas.

Zoals uit de bijlagen 2 en 3 is af te leiden vallen goede doorworteling
en hoog humus % veel samen. Een uitzondering vormen de zeer natte

plekken en plekken waar elzen-bosjes staan. Dit samenvallen van deze

twee bodomfactoren is vooral te zien in de laagste gedeelten van het
terrein, waar zich de madeveengronden en broekeerdgronden bevinden.

Daartegenover staat het samenvallen. van nauwelijkse en matige door—

worteling met de hurnusarmere gronden. Dit zijn veelal de hoger gelegen

podzolronden (de laarpodzolgronden van de percelen 1+63 en 576 vormen
hierop de enige duidelijke uitzondering).

Tussen deze twee uitersten staan de oa. de zwarte beekeerdgronden die

een soort van overgang vormen.

Die alles komt goed tot uitdrukking in de figuren 8 A t/m D op pag.
Kijken we ook naar de grondwaterstan.den welke gegeven zijn inde fi—
guren 9 en 10 en vergelijken die dan met de doorworteling en het humus%
dan kunnen we grofweg de volgende conclusie trekken:

—de lagere gedeelten in de terreinen zijn verzamelpunten van madeveen-.

gronden, broekeerdgronden en deels zwarte beekeerdgronden met goede
doorworteling en hoog humus % in de wortelzône waarbij dan hoge grond—
waterstanden gevonden kunnen worden.

—de hogere gedeelten in de terreinen zijn verzamelpunten van hoofdza—

kelljk podzolgxonden met deels gooreerdgronden met een slechte tot
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matige doorworteling en lager humus % in de worteizOne waarbij dan

lagere grondwaterstanden gevonden worden.

Het hierboven gestelde gaat niet overalop. Perceel 1370 is moeilijk

te vangen in het gestelde; de verscheidenheid is hier te groot.

Bovendien dient opgemerkt te worden dat de grondwaterstanden slechts

in een deel van de onderzochte percelen gemeten zijn.

Voortbordurend op de twee uitersten die gesteld zijn in de teks

hierboven over de beworteling, h'nus % en grondwaterstanden kan grof

gesteld worden dat op de lager gelegen gronden (nat, goede doorworte,

ling en hoog humus %) veelal vegetatie—eenheden voorkomen van de gro

van Calthion palustris die meest verwant zijn, ie. Caithion palustri

zwak Parvocaricetea, Caithion palustris met overgang Caricion Curto-

Nigrea, Calthion palustris—zwak Junctio acutiflori en Calthion palus

trisjzie figuur 6, pag.&$). Uitzonderingen zijn de percelen 1371 met

"blanco"-vegetatie -eenheid op de zwarte beekeerdgrond, en 81-i-7 t/m

850 waar we "blanco" en Molinio Arrhenatheretea vinden.

Op de hogere gronden (droger, minder goed doorworteld en humus

armer) vinden we in de percelen 81+7 t/m 851+, 2030 en 2031 vooral de

vegetatie-eenheid Arrhenatheretalia. In de percelen 677 en 678 daar—

entegen vinden we wonderlijk genoeg op de hogere gronden Calthion pa

lustris—zwak Junction acutiflori. Ret verband vegetatie—bodemfactore.

is hier dus vager dan bij de lagere gronden ookal zijn daar de ver-

banden niet altijd even duidelijk.

De gronden die een overgang zijn tussen de lagere en hogere gronden

worden niet gekenmerkt door begroeing door een bepaalde vegetatie-

eenheid.

De percelen 1+63 en 576 vormen een bijzonder.geval. Hier vinden we op

de hoger gelegen podzolgronden Calthion palustris—zwak Parvocaricete

en op de lager gelegen gronden ,juist Arrhenatheretalia die in de per•

celen 81+7 t/m 851+ , 2030 en 2031 kenmérkend waren voor de hogere gro

De vraag die nu rijst is of dit flu het gevoig is van de relatief kor

beheersperiode (aangekocht in 1972) of dat andere invloeden de oor—

zaak zijn. Kijken we bijvoorbeeld naar de oeverwallen van de percelex

k7 t/m 851+ in bijiage 1+ dan zien we dat deze begroeid zijn met de

Vegetatie—eenheid Arrhenatheretalia, net zoals in de lagere gedeelte

van de percelen 463 en 576. Dit doet denken aande invloed die het

diepje misschien heeft op de vegetatie drnv. overstromingen.

De aanwezigheid van Clathion palustris-zwak Parvecaricetea op de hogE

gronden in 463 en 576 is misschien het gevolg van de dikke humusrijkE

bovenlaag van de laarpodzolgronden,
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Daar het niet helemaal zeker is of de onderzochte bodemfactoren

de meest bepalende factoren zijn voor saniengaari van een bepaalde ye—

getatie—eenheid met een bepaalde combinatie van de onderzochte bodem—

factoren is verder onderzoek wenselijk. }{ierbij wordt gedacht aan

mineralisatie processen die zich in de wortelzOne van de bodem afspe—

len. ierbij verwijst de schrijver dezes naar een door hem gedaan

onderzoek naar de mineralisatie van stikstof in de bodem in dit gebied.

Dit onderzoek staat bij het Lab. v. P1. Oecologie bekend als docto—

raal onderzoek met de titel: 1—Het Effect van Verschraling op de Stik—

stof-ineralisatie van enige humusrijke Gronden en de Betekenis daar—
van vocDr de Groei van iRanunculus repens en Holcus lanatus

II—Zijner te onderscheiden Oecotypen binnen

Ranunculus repens en Holcus lanatus tgv. beheer en/of bodemtype"

T3ij de bepalingen met betrekking tot de bodem volgen een aantal

o Dmerkingen.

3ij het ondersc'eiden van de verschillende bodemtypen was het

niet altijd even duidelijk tot welk bodemtype een gestoken profiel

gerekend moest worden. Vaak gebeurde dit bij de overgang tussen twee

bodemtypen. Gemakshalve zijn deze profielen beschouwd tot de overgang,

ie. grens, tussen de twee bodemtypen, ook al leek zo'n profiel meer

op het ene dan het andere bodemtype.

Wat de resultaten van de worteldichtheid betreft dient opgemerkt

te worden dat de wortelgetallen, die weergegeven zijn in bijlage 2,

in de percelen Lf63, 576, 675 t/m 678 en 1370 practisch allemaal bepaald

ahv. van de gestoken bodemprofielen om de 10 meter, terwijl dit in de

overige percelen gedaan is om de 20 meter. Deoorzaak hiervan is het

veel meer voorkomen van verschillende bodemtypen per oppervlakte een—

heid (zie 1ateriaal en Methoden). Dit moet men geed bedenken bij het

bekijken en interpreteren van de resultaten.

Beter zou het geweest zijn de bepalingen allemaal in alle percelen

gelijk te doen, by. om de 10 meter. Nog beter zou het geweest zijn

meerdere wortelgetallen te bepalen per gestoken profiel om de 10 meter.

Van deze bepaalde wortelgetallen zou men dan per profiel het gemiddelde

kunnen bepalen. Zo verkrijgt men een veel beter en betrouwbaarder

resultaat.

Hetzelfde als bij de beworteling geldt voor de humus %, welke
weergeven zijn in bijiage 3.

De conclusies die getrokken zijn ahv. de resultaten van de gemeten

grondwaterstanden zijn zeer betrekkelijk daar de bepalingen per perceel
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erg weinig zijn, dwz. weinig bepalingen per oppervlakte eenheid.

Voor de opmerkingen mbt. de resultaten van de vegetatie-karter

wordt verwezen naar het versiag van Annet van Mazijk.
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3ijlage 5 : Tabel waarin per humuskiasse het % boorpunten met

een bepaalde doorwortelingsklasse zijn ingedeeld

I3ewortelings Humuskiassen

kiassen zeer matig zeer humus- venig

humusarm humeus humeus rijk

ij nauwelijks
door'.vorteld 20% 25% 2k% 15% 19%

2J mati
doorworteld 40% 53% Lf2% 42% 29%

.)
go e d

doorworteld 40% 22% 34% 43% 52%

totaal 100% 100% 100% 100% 100%

(10 bo- (46 bo— (196 bo- (250 bo- (24/+ bo-

ringen) ringen) ringen) ringen) ringen)



Bijiage : Tabel van de gemiddelde grondwaterstanden per maand over

de periode van. januari 1977 t/m maart

buis no. jan febr mrt apr mei juni juli aug sept okt nov de

6

7

8

9

10

50 21 30 48

15 7 14 23

3 13 4

3 23 3

39 29 37 50

61 80

32 53

9 1J

8 17

51 53

50 72 85

— 77 -
15 18 11

03 2

40

104

46

9

3

40

4 3 9 16 23 41 13 5 8 1+

2 2 4 10 27 30 4 6 8 17

9 8 11 19 32 39 9 17 13 23

-= hiervan Zijn geen metingen bekend

1981 (weergegeven

2

3

4

5

73 66

41 35

22 17

10 4

17 19

74

43

28

7

31

88

61

'+8

9

'+1

103

79

62

14

59

101

81

79

27

76

100

71

78

48

64

90 110

66 93

68 52

38 28

43 50

C

92
V

8

71 4'

41 1

10 1(

44 2

105

83

50

21

27

•90

39

4

0

2
1

2

11

12

13

11+

15

16

36 33

5 2

9 9

41 48

5 8

11 19

5

8

18

73 82 61 66 80 72 19 1'

19 25 4 11 5 1 0 1
40 50 9 27 17 14 8 11


