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1

INLEIDING

1.1

Doel
Het voorliggend deelrapport “Bodem” beschrijft de bodemkundige invoergegevens voor het Nationaal
Hydrologisch Instrumentarium (NHI) van fase 1 en de wijze waarop deze informatie tot stand is gekomen.

1.2

Aanleiding
Voor hydrologische modelberekeningen worden bodemkundige invoergegevens gebruikt. Deze gegevens
worden ontleend aan de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. Deze Bodemkaart heeft een zeer
uitgebreide legenda, waarbij bepaalde onderscheidingen niet relevant zijn voor de hydrologie. Voor de
modelberekeningen worden de eenheden van de bodemkaart daarom geclusterd tot een beperkt aantal
functionele eenheden. Omdat de clustering in het verleden vaak per project of per studiegebied is
uitgevoerd, zijn er verschillende tabellen in omloop voor gelijksoortige vertalingen. Voor toekomstige
projecten is er behoefte aan eenduidige generieke indelingen die gebiedsdekkend voor geheel Nederland
beschikbaar zijn.

1.3

Resultaten
De volgende informatie is voor het NHI fase 1 gegenereerd:
GIS-bestand op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, versie 2006
Indeling naar bodemopbouw (de PAWN-indeling)
Indeling naar fysisch-chemische kenmerken

1.4

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de algemene werkwijze. Hoofdstuk 3 gaat in op de Bodemkaart van
Nederland, schaal 1 : 50 000, versie 2006, die gebruikt is als basis voor de indelingen naar bodemopbouw
en naar fysisch-chemische kenmerken, welke worden beschreven in respectievelijk hoofdstuk 4 en 5.
Plausibiliteit en toepassingsbereik worden beschreven in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 ten slotte beschrijft de
discussies en aanbevelingen voor fase 2.
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2

WERKWIJZE

Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000
De bodemkundige invoergegevens voor het NHI fase 1 berusten op bestaande producten en indelingen.
De belangrijkste gegevensbron is de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, versie 2006. In deze
nieuwe versie is de informatie van de zogenaamde veenkartering verwerkt. De veenkartering is in de
periode 2001 – 2003 in opdracht van het Ministerie van LNV uitgevoerd om inzicht te krijgen in de mate
van veranderingen bij de veengronden. Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de nieuwe versie van de
bodemkaart.
Indeling naar bodemopbouw en fysisch-chemische kenmerken
De Bodemkaart van Nederland heeft een zeer uitgebreide legenda, waarbij bepaalde onderscheidingen
niet relevant zijn voor de hydrologie. Voor de modelberekeningen worden de eenheden van de
bodemkaart daarom geclusterd tot een beperkt aantal functionele eenheden.
Een veel gebruikte indeling voor het clusteren van de eenheden van de bodemkaart is de indeling naar
bodemopbouw. Deze indeling is wordt ook wel PAWN-indeling genoemd (Lit 5, Wösten et al. 1988) en
onderscheidt naar bodemopbouw 21 verschillende eenheden.
Naast de PAWN-indeling is er de uitgebreidere Fysisch-chemische Karakterisering (Lit 7, De Vries, 1999).
Deze heeft voor alle eenheden van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, met een landelijke
oppervlakte van meer dan 2000 ha, een profielschets met informatie over belangrijke kenmerken in het
bodemprofiel. In totaal zijn er 315 verschillende eenheden beschreven.
Met deze indelingen naar bodemopbouw en fysisch-chemische kenmerken worden bepaalde aspecten
van de bodem geschematiseerd weergegeven. Bij deze schematische indelingen is het aantal
onderscheiden typen veel geringer dan het aantal verschillende eenheden op de bodemkaart. Per indeling
is er daarom een sleuteltabel die de link legt tussen de eenheid van de bodemkaart en de eenheid van de
geschematiseerde indeling. In het kader van dit NHI-project zijn de sleuteltabellen gecontroleerd en
afgestemd op de nieuwe versie van de bodemkaart. In de hoofdstukken 4 en 5 worden de afzonderlijke
indelingen beschreven.
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3

BODEMKAART VAN NEDERLAND, SCHAAL 1 : 50 000, VERSIE 2006

De bodemkundige invoergegevens voor het NHI fase 1 zijn gebaseerd op gegevens van de Bodemkaart
van Nederland, schaal 1 : 50 000. Deze kaart bevat informatie over belangrijke kenmerken van het
bodemprofiel tot een diepte van ca. 1.20 meter beneden maaiveld. In de legenda worden de gronden
ingedeeld naar onder andere:
De aard en textuur van de bovengrond
Bodemvorming
Veensoort
Gelaagdheid (profielverloop),
Voorkomen van hydromorfe kenmerken
Aanwezigheid van kalk
Daarnaast wordt er op de kaart door middel van grondwatertrappen (Gt’s) informatie gegeven over het
grondwaterstandsverloop Vanaf 1960 is er gedurende een periode van 30 jaar veldwerk verricht om de
bodemkaart voor geheel Nederland te vervaardigen. De bodemkaart is per kaartblad met inhoudelijke
toelichting in druk uitgegeven. De complete bodemkaart is ook beschikbaar als GIS-bestand (Lit 1, De
Vries et al., 2003).

3.1

Veenkartering
De informatie op de bodemkaart dateert van voor 1990. Uit recent onderzoek is gebleken dat er
veranderingen optreden bij de veengronden en moerige gronden. Door oxydatie van organische stof
worden de veenlagen geleidelijk dunner. Dit resulteert uiteindelijke in andere bodemtypen, veengronden
veranderen in moerige gronden en moerige gronden deformeren geleidelijk naar zandgronden. Voor een
belangrijke toepassing van de bodemgegevens is in de periode 2001 – 2003 in opdracht van het ministerie
van LNV onderzoek uitgevoerd naar de
Definitie veengrond:
mate van verandering bij veengronden in
Bij een veengrond bestaat het bodemprofiel tot 80 cm
Oost-Nederland. Voor deze zogenaamde.
diepte voor meer dan de helft uit organisch materiaal.
“veenkartering” is bij een areaal van circa
100 000 ha veengronden per kaartvlak
Definitie moerige grond:
nagegaan of de aanwezige veenlagen nog
Bij een moerige grond komt een 10 à 40 cm dikke
voldoende dik zijn om tot de veengronden
organische laag voor die binnen 40 cm-mv. begint.
gerekend te worden.
Uit dit landelijk onderzoek blijkt dat 47% van het onderzochte areaal niet meer tot de veengronden
behoort. (Lit 2, Van Kekem et al., 2005 en Lit 3, De Vries et al., 2008a). Door oxydatie en krimp zijn de
veenlagen nu veel dunner of zelfs geheel verdwenen. De snelheid van afbraak wordt beïnvloed door de
zomergrondwaterstanden (grotere afbraak bij diepe standen) en het grondgebruik (grotere afbraak bij
grondgebruik met grondbwerkingsactiviteiten). De moerige gronden waren niet betrokken bij het
onderzoek, maar uit een studie in de provincie Drenthe blijkt dat bij de moerige gronden sinds het
vervaardigen van de bodemkaart ook sterke veranderingen zijn opgetreden. Bij ca. 50% van de gebieden
met moerige gronden in Drenthe komen nu andere bodemeenheden voor (Lit 4, De Vries, 2008b). De
onderzoeken naar de veranderingen bij de veengronden en de moerige gronden tonen aan dat gedeelten
van de bodemkaart verouderd zijn en hoognodig geactualiseerd dienen te worden. Tot nu toe zijn daar
echter nog geen middelen voor beschikbaar. Het totale areaal veengronden en moerige gronden in
Nederland bedraagt respectievelijk 335 000 en 191 000 ha.
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Informatie van de veenkartering en de onzekerheid bij de moerige gronden is verwerkt in het GIS-bestand
van de bodemkaart. Hiervoor zijn twee extra items aan de bodemkaart toegevoegd:
VEENKARTERING; dit item geeft met ja en nee aan of het kaartvlak met veengronden in het kader
van de veenkartering is bezocht;
ACT_VEENM; informatie over de actualiteit van de veengronden en moerige gronden. Domein:
o Minerale bodem
o Wel veengrond (Veenkartering, 2005)
o Gedeformeerde veengrond (Veenkartering, 2005)
o Geen informatie over status veengrond (buiten veenkartering)
o Onzeker over status moerige grond (waarschijnlijk niet meer actueel)
o Vrij zeker over status moerige grond. (informatie verzameld na 1990)
o Overig (gebieden met water en bebouwing).
Figuur 1 toont de status van de veengronden en moerige gronden

3.2

Bestanden
Het volgende GIS bestand is beschikbaar: bod50_2006.
Dit GIS-bestand is een xml-file met metainformatie.

3.3

Additionele informatie
Zie Literatuur 1 tot en met 4 in hoofdstuk 8, Referenties.
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Figuur 1

Status van de veengronden en moerige gronden
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4

INDELING NAAR BODEMOPBOUW

Een veel gebruikte indeling voor het clusteren van de eenheden van de bodemkaart is de indeling naar
bodemopbouw. Deze indeling is in 1988 opgesteld in het kader van de PAWN-studie (Policy Analysis for
the Watermanagement of the Netherlands) en wordt daarom ook wel PAWN-indeling genoemd. (Lit 5,
Wösten et al. 1988). Destijds had men geschematiseerde bodemgegevens nodig voor het rekenmodel
DEMGEN, om de waterbehoefte in de landbouw te berekenen. De indeling onderscheidt naar
bodemopbouw 21 verschillende eenheden (zie Tabel 1). Door middel van een zeer schematische
profielschets wordt per eenheid de laagopeenvolging beschreven. Aan elke bodemlaag zijn
bodemfysische karakteristieken toegekend door middel van bouwstenen van de Staringreeks (Lit 6,
Wösten, et al., 2001). De PAWN-indeling is aanvankelijk opgezet voor de generalisatie van de Bodemkaart
van Nederland, schaal 1 : 250 000. Later zijn er voor projecten ook sleuteltabellen gemaakt voor de
generalisatie van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. Een sleuteltabel geeft de link tussen
de eenheden van de bodemkaart en de eenheid van de geschematiseerde indeling.
De indeling naar bodemopbouw is vrij globaal. Bij het ontwerp is in 1988 vooral gekeken naar belangrijke
laagopeenvolgingen binnen het bodemprofiel. Zo heeft eenheid 1, “Veengronden met een veraarde
bovengrond” een bodemprofiel dat tot 120 cm-mv. volledig uit organisch materiaal bestaat. Eenheid 2,
“Veengronden met een veraarde bovengrond en zand in de ondergrond” heeft betrekking op een
bodemprofiel waarbij een 20 tot 100 cm dikke veenlaag rust op een zandondergrond. Onderstaande Tabel
1 geeft een overzicht van de eenheden die op basis van de bodemopbouw worden onderscheiden en de
bodemfysische bouwstenen van de Staringreeks die zijn toegekend. Bouwstenen beginnend met
aanduiding “B” hebben betrekking op de bovengrond, ofwel bouwvoor. Bouwstenen beginnend met
aanduiding “O” hebben betrekking op de ondergrond, dit is het gedeelte van het bodemprofiel onder de
bouwvoor.
In het kader van het NHI-project is voor de conversie van de eenheden van de bodemkaart (versie 2006)
naar de geschematiseerde eenheden met de bodemopbouw een eindcontrole uitgevoerd op de
sleuteltabel. Conversie van de bodemkaart naar de kaart met de bodemopbouw resulteert in het
kaartbeeld zoals weergegeven in Figuur 2.
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Tabel 1

Overzicht van eenheden op basis van bodemopbouw

Code

Opeenvolgende

bodem-

Omschrijving

Opmerkingen

opbouw
1

2

bouwstenen
Staringreeks

Veraarde bovengrond op

B18,O17

diep veen
Veraarde bovengrond op

Combinatie van veengronden en moerige gronden met

veen op zand

zandondergrond. Associaties van moerige gronden en

B16,O17,O2

zandgronden vertaald naar zandgronden
3

Kleidek op veen
Kleidek op veen op zand

4

B11,O17
Combinatie van veengronden en moerige gronden met kleidek en
zandondergrond. Associaties van moerige gronden en

B11,O17,O2

zandgronden vertaald naar klei op zand (19)
Zanddek op veen op zand
5

Combinatie van veengronden en moerige gronden met zanddek
en zandondergrond. Associaties moerig en zand vertaald naar

B2,O16.O2

zand.
Veen op ongerijpte klei

Combinatie van veengronden en moerige gronden met een
kleiondergrond. Bij deze gronden kan het veen zowel als toplaag

6

(Wo, Vk) en als tussenlaag (kVk, pVk) voorkomen. Associaties van

B18.O12

moerige gronden met kleigronden zijn vertaald naar een kleigrond.
Stuifzand
7

Tot deze groep behoren de landduinen en de kustduinen, inclusief
de stranden enz. Deze gronden hebben een laag leemgehalte en

O1

de humeuze bouwvoor ontbreekt veelal (Zd.. en Zn..A)
Leemarm zand
8

Hier gaat het vooral om de jonge dekzandruggen en om de
uitgestoven laagtes temidden van landduinen. Deze gronden

B1,O1

hebben wel een toplaag (Hd21, Y21 en Zn21)
9

10

11

Zwaklemig fijn zand

Met name de zwaklemige zandgronden (Hn21, pZn21, pZg21,
enz.)

Zwaklemig fijn zand op

Zandgronden met grind of grof zand in de ondergrond. In de

grof zand

bovenlaag vooral zwak lemig, soms ook lemiger.

Sterk lemig fijn zand op

Zandgronden met keileem en of lössleem in de ondergrond (..x,

(kei-)leem

..t). In de bovenlaag vooral sterk lemig zand, soms ook minder

B2,O2

B2,O2,O5

B3,O2,O6

lemig.
Enkeerdgronden (fijn
12

zand)

Enkeergronden, gronden met een dikke eerdlaag (> 50 cm), zowel
lemig als zwak lemig en leemarm. Gronden met een matig dikke

B2,O2

eerdlaag (cHn, cY..) ingedeeld op basis van leemgehalte.
13

Sterk lemig zand

Lemige zandgronden

B3,O3,O2

14

Grof zand

Alle grofzandige gronden

B1,O5

15

16

17

Zavel met homogeen

B8,O9

profiel
Lichte klei met homogeen

B10,O10

profiel
Klei met zware tussenlaag

B12,O13

of ondergrond

18

Klei op veen

Begindiepte veenondergrond 40 – 120 cm-mv.

B12,O13,O17

19

Klei op zand

Begindiepte zandondergrond 25 – 80 cm-mv.

B8,O10,,O2

20

Klei op grof zand

Begindiepte grofzandige ondergrond 25 – 120cm-mv..

B8,O10,O5

21

Leem

Alle leemgronden, inclusief keileemgronden (KX en KT)

O15
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Figuur 2

Indeling naar bodemopbouw

De veranderingen bij de veengronden hebben nagenoeg geen effect op de indeling naar bodemopbouw,
doordat veengronden en moerige gronden bij één en de zelfde eenheid naar bodemopbouw worden
ingedeeld. Bodemopbouw-eenheid 2 bijvoorbeeld heeft betrekking op een profielopbouw met 20 à 100 cm
veen op een zandondergrond. Wanneer een veengrond met 50 cm veen geleidelijk veranderd in een
moerige grond met 20 cm veen heeft dit geen consequenties voor de indeling. Wanneer bij moerige
gronden (10 à 40 cm veen) de veenlaag geleidelijk verdwijnt, ontstaan er zandgronden. Deze nieuwe
zandgronden behoren wel bij andere bodemopbouw-eenheden,. Het is echter onbekend in welke
gebieden de moerige gronden ondertussen zijn verdwenen. Bij berekeningen voor gebieden met moerige
gronden is de kans dus groot dat er verouderde informatie wordt gebruikt.
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4.1

Tabel
De volgende sleuteltabel is beschikbaar: bodemopbouw2006. Deze sleuteltabel vertaalt de eenheden van
de bodemkaart naar de eenheden met de bodemopbouw. De informatie is ook opgenomen in het item
BODEMOPB in het GIS-bestand, Bod50_2006, van de bodemkaart (zie ook paragraaf 3.2 Bestanden).

4.2

Additionele informatie
Zie Literatuur 5 en 6 in hoofdstuk 8, Referenties.
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INDELING NAAR FYSISCH-CHEMISCHE KENMERKEN

Naast de in hoofdstuk 4 beschreven PAWN-indeling is er de uitgebreidere Fysisch-chemische
Karakterisering (Lit 7, De Vries, 1999). De Fysisch-chemische Karakterisering heeft voor alle eenheden
van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, met een landelijke oppervlakte van meer dan
2000 ha, een profielschets met informatie over belangrijke kenmerken in het bodemprofiel. In totaal zijn er
315 verschillende eenheden beschreven, gezamenlijk beslaan deze eenheden ca 83 % van het
Nederlandse oppervlak. De eenheden van de bodemkaart met een kleinere oppervlakte zijn geassocieerd
met aanverwante beschreven eenheden. Op deze wijze is de fysisch-chemische karakterisering voor alle
eenheden van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, beschikbaar.
De profielschetsen geven een beschrijving van de laagopbouw tot 120 cm diepte. Ze bevatten per horizont
of laag informatie over:
De modale, minimum en maximum waarde voor het organische-stofgehalte, lutumgehalte,
leemgehalte, zandgrofheid (M50) en de pH.
Modale waarden voor het kalkgehalte, ijzergehalte, C/N-quotiënt en de dichtheid.
Een codering voor het moedermateriaal.
De bouwsteen van de Staringreeks. Deze bouwsteencode is in het kader van dit project toegekend.
Bij elke profielschets is tevens aangegeven welk dominant grondgebruik voorkomt. Er wordt onderscheid
gemaakt in akkerbouw, grasland, bos en korte natuurlijke vegetatie. Een aantal kenmerken van de
bovengrond of bouwvoor wordt beïnvloed door het grondgebruik, zoals de dikte, het organische
stofgehalte, pH en C/N-quotiënt. Het maakt een groot verschil of een grond een agrarisch gebruik heeft of
dat er bos op staat. Onder bos is de humeuze bovengrond vaak dunner, maar de variatie in dikte is groter.
Bij zandgronden is onder bos de pH lager. Voor deze kenmerken is zo veel mogelijk uitgegaan van
gegevens die bij het betreffende grondgebruik horen. Van ca. 40 eenheden met een aanzienlijke landelijke
oppervlakte (> 50 000 ha) en uiteenlopend grondgebruik zijn voor meerdere grondgebruiksvarianten
profielschetsen opgesteld.
De profielschetsen zijn opgesteld met informatie uit het Bodemkundig InformatieSysteem (BIS) van Alterra.
Dit is een database met beschrijvingen en geanalyseerde gegevens van de bodemopbouw op meer dan
5 000 locaties. Per eenheid zijn de gegevens voor de afzonderlijke horizonten geselecteerd, zoals begin
en einddiepte van de horizont, modale, minimum en maximum gehaltes, enz. Als eindcontrole zijn de
resultaten van de selecties geverifieerd met gegevens uit de toelichtingen bij de afzonderlijke kaartbladen
van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000.
Bij bepaalde eenheden van de bodemkaart komen regionale afwijkingen voor. Zo zijn bijvoorbeeld in
Flevoland de kleidekken bij de zandgronden (kHn21) kalkrijk, terwijl de kleidekken elders in Nederland
veelal kalkarm zijn. Informatie over de kalkrijkheid komt bij deze gronden niet in de code tot uiting.
Hetzelfde geldt ook voor de veengronden met een zanddek of kleidek in Flevoland. Daarnaast zijn er
gronden met veenmosveen (Vs) die zowel in hoogveengebieden in het oosten van het land en in
laagveengebieden in het westen voorkomen. In het westen van het land zijn deze gronden met lutum
aangereikt. Voor dit soort eenheden zijn twee profielschetsen beschikbaar die gekoppeld moeten worden
op basis van de regio.
Veranderingen bij de veengronden en de moerige gronden resulteren, in tegenstelling tot de indeling in
bodemopbouw (zie Hoofdstuk 4), wel in andere Fysisch-chemische eenheden. Bij de veenkartering
(tussen 2001 en 2003) is alleen vastgesteld of een kaartvlak (of een deel van een kaartvlak) nog tot de
veengronden behoort. De nieuwe bodemeenheid is tijdens de veenkartering niet vastgesteld. Voor de
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vertaling naar de Fysisch-chemische eenheid is bij de veengronden een schatting gemaakt van de
eenheid die ontstaat wanneer de veengrond deformeert. Zo is bijvoorbeeld aangenomen dat een
Veenkoloniale meerveengrond (iVp) gedeformeerd is naar een moerige grond (iWp). En voor een
gedeformeerde veengrond met een kleidek (kVz) is aangenomen dat het nu een moerige grond met een
kleidek (kWz) is.
Voor het gebruik van de informatie over de Fysisch-chemische karakterisering in combinatie met de
bodemkaart zijn er in het GIS-bestand van de bodemkaart twee extra items opgenomen: BOD_NR1980,
BOD_NR2006. Het item BOD_nr1980 geeft het nummer van de profielschets van de oorspronkelijke
situatie, ten tijde van de opname van de bodemkaart. Het item BOD_NR2006 geeft bij de gedeformeerde
veengronden het nummer van de profielschets van de nieuwe eenheid en voor de overige kaartvlakken
het zelfde nummer als in BOD_NR1980.

5.1

Tabel
Omdat er voor een aantal eenheden van de bodemkaart regionale profielschetsen gelden is het niet
handig om de profielnummers per bodemeenheid in een tabel op te nemen. Voor de koppeling zijn in het
GIS-bestand van de bodemkaart de nummers al toegekend in de items BOD_NR1980 en BOD_NR2006.
De profielschetsinformatie is wel opgenomen in een tabel: PROFIEL_654. In deze tabel is het
profielnummer voor de koppeling vastgelegd in de kolom BODEM_NR. Deze tabel kan vanuit de
bodemkaart benaderd worden via item BOD_NR1980, voor de vroegere situatie of via item BOD_NR2006
wanneer men rekening wil houden met de veenkartering.

5.2

Additionele informatie
Zie Literatuur 7 in hoofdstuk 8, Referenties.
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6

PLAUSIBILITEIT, TOEPASSINGSBEREIK EN DISCUSSIE

De Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, kent een uitgebreide legenda, waardoor allerlei
verschillen in bodemopbouw goed onderscheiden kunnen worden. Door de veelzijdige bodemkundige
informatie is de kaart een veelvuldig geraadpleegde bron voor allerlei toepassingen in vele vakgebieden,
zoals planologie, milieu, hydrologie, landbouw archeologie en civiele techniek. De bodemkaart staat in
Nederland al jaren in de top-10 van de meest gebruikte GIS-bestanden. Voor het gebruik is het van belang
op de hoogte te zijn van onderstaande informatie.
De kaartschaal en waarnemingsdichtheid brengen met zich mee dat de informatie op de kaart een
generalisatie van de werkelijkheid is. De kleinste kaartvlakken op de bodemkaart zijn ongeveer 0,5 x 0,5
cm, dit is in werkelijkheid een gebied van ca. 6 ha. De waarnemingsdichtheid bij de opname op schaal
1 : 50 000 bedraagt ca. 1 boring per 8 à10 ha. Bodemkundige fenomenen met een kleinere oppervlakte
komen op deze schaal niet in beeld. Figuraties op de bodemkaart volgen in sterke mate landschappelijke
patronen. Vanuit deze landschappelijke patronen wordt er tijdens de kartering bodemkundig inhoudelijke
invulling gegeven aan de kaartvlakken. Hierbij worden keuzes gemaakt.
De gegevens voor de bodemkaart zijn verzameld in de periode 1960 – 1990. Van bepaalde kaartbladen is
het dus al meer dan 40 jaar geleden dat de informatie is verzameld. Door allerlei ingrepen kunnen er sinds
de opname veranderingen zijn opgetreden. Dit geldt in grote mate voor de ontwatering; op veel plaatsen
zullen nu diepere grondwaterstanden voorkomen dan tijdens de kartering. Zoals ook al bij de beschrijving
van de bodemkaart in hoofdstuk 3 werd aangegeven, treden er geleidelijke veranderingen op bij gronden
met veenlagen. Onder toetreding van lucht mineraliseren deze lagen, waardoor de veenlagen in dikte
afnemen, of zelfs geheel verdwijnen. In veel veengebieden bedraagt de maaivelddaling door oxydatie en
krimp van veenlagen 0,5 tot 1 cm per jaar (Lit 8, Van den Akker, 2005; Lit 4, De Vries et al., 2008b). In de
veenweidegebieden leidt dit nog niet tot andere bodemeenheden, omdat de veenlagen er tenminste 1 à 2
meter dik zijn. Maar met name in het oosten van het land en op de overgangen van zand- en kleigronden
naar veengronden met relatief dunne veenlagen ontstaan nieuwe bodemtypen. Veengronden veranderen
in moerige gronden en moerige gronden veranderen in minerale gronden. Bij de veenkartering in 2001 2003, zijn dit soort dunne veengronden met een totale oppervlakte van 100 000 ha onderzocht. Hieruit
bleek dat bij 47 000 ha inmiddels een ander bodemtype voorkomt. Verwacht wordt dat in de komende
decennia bij een areaal van 50 000 à 80 000 ha veengronden zullen overgaan in nieuwe bodemtypen. Van
de 190 000 ha moerige gronden die op de kaart staan weergegeven wordt geschat dat ongeveer de helft
van het areaal inmiddels volledig mineraal is, dat wil zeggen dat er nu geen veenlagen meer voorkomen.
De bodemkaart geeft dus geen actueel beeld van de gebieden met veengronden en moerige gronden. De
veranderingen hebben allerlei consequenties. De potenties voor natuur veranderen en de capaciteit van
de bodem om allerlei stoffen te bufferen of door mineralisatie vrij te geven verandert eveneens.
De gegevens van de bodemkaart, schaal 1 : 50 000 zijn vooral bedoeld voor toepassingen op regionale
schaal. De inzetbaarheid van de kaartgegevens is verder ook sterk afhankelijk van het bodemkundige
onderscheid dat nodig is voor de toepassing.
Het afgeleide bestand met de indeling naar bodemopbouw geeft de bodemkundige toestand van
Nederland sterk geschematiseerd weer. Er worden 21 inhoudelijke eenheden onderscheiden. Per eenheid
worden 2 of 3 lagen onderscheiden. Aan elke laag is een Staringreeks bouwsteen gekoppeld voor de
bodemfysische karakteristieken. Binnen een eenheid komt veel variatie voor. Zoals in hoofdstuk 4 al is
aangegeven omvat eenheid 2 alle gronden met een laag(je) veen op een ondergrond van zand. De
veenlaag kan in dikte variëren van 20 tot 100 cm. Voor de modelinvoer is de veendikte in 1988 vastgesteld
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op gemiddeld 70 cm. Sindsdien is de veenlaag in dikte afgenomen. Een grote variatie in dikte geldt ook bij
andere eenheden met meerdere lagen, zoals bij eenheid 19 met 20 tot 100 cm zavel en of klei op zand. Bij
de modelinvoer wordt steeds uitgegaan van een vaste dikte en wordt geen rekening gehouden met
variatie in dikte of samenstelling. De gegevens zijn, zoals ook in 1988 al werd aangegeven, bedoeld voor
verkennende studies op landelijke schaal.
De fysisch-chemische karakterisering geeft met meer dan 300 verschillende beschrijvingen veel meer
differentiatie. Per horizont of laag wordt van veel kenmerken zowel de modale waarde gegeven en ook de
spreiding door minimum en maximum waarden. Hierdoor krijgt de gebruiker inzicht in de variatie binnen
een laag of horizont. Daarnaast geeft deze karakterisering ten opzicht van de indeling naar bodemopbouw
informatie over veel meer kenmerken, zoals bijvoorbeeld organische-stofgehalte, pH, kalkgehalte en C/Nquotient. In tegenstelling tot de documentatie van de eenheden naar bodemopbouw heeft er voor de
fysisch-chemische karakterisering een uitgebreide data-analyse plaatsgevonden. De gegevens zijn
inzetbaar bij toepassingen op regionale en landelijke schaal. Vooralsnog is het niet mogelijk op landelijke
schaal te rekenen met dit grote aantal eenheden; dit is volledig te wijten aan geheugenproblemen met de
huidige 32-bits computers.
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AANBEVELINGEN VOOR FASE 2

De bodemopbouw van de eenheden met veenlagen moeten worden geherdefinieerd. Zo kan bijvoorbeeld
voor eenheid 2 en 5 de veendikte met 20 cm worden verminderd tot 50 cm.
De bodemkaart is niet ingevuld voor stedelijke gebieden, zo’n 12% van het oppervlak van Nederland. In de
onderstaande kaart is weergegeven om welke gebieden het gaat. De bodemkaart moet voor fase 2 ook
voor deze gebieden worden ingevuld.

Figuur 3

Stedelijke gebieden in Nederland volgens de bodemkaart

Het gebruik van de nieuwe bodemfysische schematisatie (315 eenheden) is pas haalbaar als wordt
overgestapt op 64-bits computers. Deze zijn reeds beschikbaar en zullen binnen afzienbare tijd
gemeengoed worden.
Naast een verfijning van de bodemfysische schematisering is er ook een sterke behoefte aan verfijning
van de bodemfysische bouwstenen, de zogenaamde Staringreeks. Te denken valt aan uitbreiding van het
aantal bouwstenen of regionalisering van de bouwstenen.
Plasvorming en maaiveldafvoer kunnen optreden in het geval de neerslagintensiteit de infiltratiecapaciteit
overschrijdt. De infiltratiecapaciteit is mede afhankelijk van de bodemfysische eigenschappen van de
bouwvoor. Nagegaan moet worden of hiervoor de nieuwe bodemfysische schematisatie kan dienen als
harteerbaar kenmerk.
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