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1. Inleiding 
 
In opdracht van het ‘Consortium Masterplan Monnikenberg in het bijzonder 
Tergooiziekenhuizen’ is onderzoek uitgevoerd naar de bodemgesteldheid van het 
natuurgebied, dat deel uitmaakt van de Monnikenberg (het ‘GNR-gebied’). Doelen 
waren om bodemkundige basisgegevens te verkrijgen over het gebied en op basis 
daarvan te beoordelen wat de mogelijke gevolgen zijn van de geplande nieuwbouw in 
het aangrenzende westelijke deel van de Monnikenberg, als omschreven in het 
Ontwikkelingsplan Monnikenberg. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door J. Sevink en M. Den Haan. 
 
2. Vraag- en doelstelling 
 
Uit de bestaande 1:50.000 bodemkundige en geomorfologische karteringen (1:50.000 
karteringen van Stiboka, blad 32W) blijkt dat ‘de Monnikenberg’ deel uit maakt van 
een groter gebied, dat gekarakteriseerd kan worden als een stuifzand/dekzand gebied, 
gelegen in een breed en laag dal in de Gooise stuwwal (zie fig. 1). Deze karteringen 
bieden echter niet veel meer dan een zeer globaal inzicht in de opbouw en kenmerken 
van de Monnikenberg (zie o.a. het rapport van de Jonge & van Rooij, 2012 en van 
Huizenga &Winters, 2012). Het gebied ten noorden  - de Laarder Wasmeren – is 
bodemkundig goed onderzocht (Sevink et al 2008, 2010, 2012) en bekend om het 
voorkomen van hangwatervennen, ontstaan op een stagnerende bodem (podzol). Ook 
ten zuiden van de Monnikenberg komt een dergelijk hangwaterven voor: het 
Hilversumse Wasmeer (van Os, 2010). 
 

 
Fig. 1: Hoogtekaart van het Gooi met ligging van Monnikenberg en Laarder 
Wasmeren. 
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De Monnikenberg behoort tot de vroege moderne ontginningen in het Gooi (midden 
19e eeuw), waarbij op grote schaal bos is aangeplant, maar heidevelden ook zijn 
omgezet in landbouwgrond (zie bijv. van der Heijden & Kuiters, 2011). Deze 
ontginning ging veelal gepaard met intensieve grondbewerking, leidend  tot min of 
meer complete verstoring van het bodemprofiel (podzol). Overigens is goed mogelijk 
dat ook al eerder in het Monnikenveld veen is ontgraven (zie o.a. van der Heijden & 
Kuiters, 2011). Het gebied wijkt voor wat betreft deze vroege ontginningen sterk af 
van de genoemde aangrenzende noordelijke en zuidelijke gebieden, waar het 
bodemprofiel nauwelijks is verstoord en op uitgebreide schaal stagnatie op een slecht 
doorlatende podzol voorkomt. Echter, de mate van verstoring in de Monnikenberg is 
niet goed bekend, noch is duidelijk in hoeverre de bestaande waterpartijen (‘vennen’) 
tot de hangwatervennen gerekend kunnen worden, dan wel door vergraving zijn 
ontstaan.  
 
In het westelijke deel van het gebied zullen bouwactiviteiten plaatsvinden met 
aanzienlijke ingrepen in de bodem en waterhuishouding, die een permanent of 
tijdelijk karakter kunnen hebben (zie Huizenga & Winters, 2012). De centrale vraag is 
of deze activiteiten directe of indirecte gevolgen hebben voor het oostelijke GNR-
gebied. Deze vraag kan vertaald worden in een aantal deelvragen en daaraan 
gekoppeld onderzoek. Van belang hierbij is de hoogteligging van het gebied, die in 
fig. 2 is weergegeven (uitsnede AHN-2). 
  
Vraag 1: Wat is de aard van de waterpartijen in het GNR-terrein? 
 
Uit het AHN-2 is eenvoudig af te leiden dat het waterpeil in het ven bij het 
Kloostercomplex (het Monnikenwater) net beneden 3 m + NAP ligt. Twee andere 
kleine waterpartijen liggen duidelijk lager, rond 1.8 m + NAP, hetgeen redelijk 
overeenkomt met de GHG, als beschreven in van der Heijden & Kuiters (2012). 
 
Niet duidelijk is hoe deze verschillende waterpartijen functioneren, noch wat het 
‘vanggebied’ van het Monnikenwater is. De vraag in hoeverre een eventuele 
permanente of tijdelijke verlaging van de grondwaterspiegel de waterhuishouding zou 
beïnvloeden kan dan ook niet beantwoord worden zonder nader onderzoek naar aard 
en kenmerken van deze waterpartijen. 
 
Vraag 2: Treedt aanvoer van water op vanuit het westelijke deelgebied naar het GNR-
gebied via oppervlakkige laterale stroming over een slecht doorlatende bodem? 
 
Stagnatie op een slecht doorlatende bodem kan leiden tot oppervlakkige laterale 
stroming en daarmee voeding van hangwatervennen en drasse plekken. Doorbreking 
van een dergelijke ondoorlatende laag, zoals door bouwwerkzaamheden, kan dus tot 
reductie van het voedingsgebied van hangwatervennen en drasse plekken leiden en 
grote gevolgen hebben voor hun waterhuishouding. De vraag is dan ook of vanuit het 
westelijke deel van het plangebied, waar bouwactiviteiten zullen plaats vinden, een 
dergelijke laterale stroming richting GNR-gebied optreedt. Dit vereist de 
aanwezigheid van een ondoorlatende bodem in het ‘grensgebied’, waarvan de 
eventuele aanwezigheid middels ondiepe boringen eenvoudig kan worden vastgesteld. 
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Fig. 2: AHN-2 van de Monnikenberg met als ondergrond een luchtfoto uit 2010. 
 
Vraag 3: Kan verlaging van de GHG in het westelijke deelgebied (bijv. door 
bronbemaling) gevolgen hebben voor de grondwaterstand in het GNR-gebied? Zo ja: 
waar, welke effecten en hoe kunnen deze worden voorkomen? 
 
Gegeven de hoogteligging van het maaiveld (ca. 3.0 m + NAP of hoger) en de 
gemiddelde GHG (max. 1.6-1.8 m + NAP), zal een  eventuele verlaging van de GHG 
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alleen gevolgen kunnen hebben voor bosopstanden op bodems waar een slecht 
doorlatende bodem ontbreekt en dus diepe beworteling mogelijk is, en boomwortels 
de capillaire zone kunnen bereiken. In concreto, daar waar de bewortelbare zone tot 
aan de capillaire zone reikt, maar bij verlaging van de GHG deze capillaire zone 
onbereikbaar wordt (dicht, slecht bewortelbaar C-materiaal), kan een negatief effect 
verwacht worden. Een dergelijk effect is bekend van beuken tijdens zeer droge 
zomers (bijv. 2003), waarbij grote beukensterfte optrad.  
 
Een effect is alleen te verwachten in relatief lage delen van het GNR-gebied met 
omgewerkte bodems, waar diepe beworteling mogelijk is.  Deze zijn op basis van de 
AHN-2 gegevens en ondiepe boringen eenvoudig vast te stellen. 
 
Het onderzoek heeft tot doel op basis van bestaande hydrologische gegevens 
(Huizenga & Winters, 2012; Winters, 2012) en middels een snelle en gerichte desk- 
en veldstudie, aangevuld met enige bodemanalytische gegevens, antwoord te geven 
op bovenstaande vragen. 
 
3. Het onderzoek 
 
Het onderzoek bestond uit: 

 
3.1 Een deskstudie van bestaande rapporten (zie literatuur) en digitale data, met het 

accent op bewerking van AHN-2 data tot hoogtekaarten van het GNR-gebied. 
Tevens de opbouw van een GIS-systeem (Top10 vectorkaart, luchtfoto) en een 
database voor in te voeren veldbodemkundige data.  
 

3.2 Veldbodemkundig onderzoek in de periode  8-11 mei 2012 naar: 
- Aard en kenmerken van de ‘vennen’ middels systematisch uitboren van  

raaien. 
- Bodemkenmerken van laag gelegen delen van het overige GNR-gebied. 
- Bodemkenmerken in ‘grensgebied’ (mate van verstoring, voorkomen slecht 

doorlatende bodem). 
In totaal zijn ca. 85 boringen uitgevoerd. Voor een overzicht van de opgenomen 
parameters wordt verwezen naar bijlage 1 en voor de locatie van de boorpunten 
naar fig. 3.  

 
3.3 Bemonstering en bodemchemisch onderzoek van representatieve bodem- en 

watermonsters. EC en pH(H2O) bepalingen zijn uitgevoerd door J. Sevink. De 
overige analyses door OMEGAM te Amsterdam (gehalten van C, N en P in 
bodemmaterialen) en het IBED-lab van de UvA (chemische samenstelling 
watermonsters). Voor analysemethoden wordt verwezen naar bijlage 2.  

  
De watermonsters betroffen resp. een tweetal hangwaterprofielen in de directe 
omgeving van het Monnikenwater en ondiep grondwater in het overganggebied 
(van hangwaterprofielen naar profielen met diep grondwater). Daarnaast werd 
grondwater uit ‘de put’ (zie 4.2) bemonsterd voor vergelijking. De bemonstering 
vond plaats tijdens een relatief natte periode (begin mei 2012), tijdens welke in de 
lagere delen van het weiland met het Monnikenwater grondwater dichtbij of aan 
het maaiveld stond.  
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Droge en natte podzolen 
 
Podzolering treedt op in arme, zure gronden onder invloed van geremde 
afbraak van organische stof. Bij de afbraak ontstane oplosbare organische 
verbindingen spoelen de  bodem in, in combinatie met ijzer en aluminium. Een 
deel van deze verbindingen slaat op enige diepte neer en vormt een 
inspoelingshorizont. Ook niet oplosbare afbraakproductenaanwezig in de vorm 
van kleine aggregaten, bestaande uit organische stof, ijzer, aluminium en 
eventueel aanwezige klei (zogenaamde moderbolletjes), kunnen uitspoelen en 
op enige diepte accumuleren. In het eerste geval spreekt men van 
humuspodzolen, in het tweede geval van moderpodzolen.  
 
Bij slechte drainage ontstaan in dekzanden podzolen met een Bh horizont die 
gekenmerkt wordt door inspoeling van amorfe humus, die als huidjes rond de 
zandkorrels aanwezig zijn. Deze Bh horizont is vaak dicht, slecht doorlatend 
en geheel ijzerloos, en kan een aanzienlijke dikte bereiken. De karakteristieke 
bleke uitspoelingshorizont (E) is veelal slecht ontwikkeld, omdat ook in de E 
veel organische stof aanwezig is, die de bleking maskeert. In het Nederlandse 
systeem worden deze bodems als hydropodzolgronden geclassificeerd (zoals 
moerpodzolgronden en laarpodzolgronden). 
 
In goed gedraineerde profielen is enerzijds een bleke uitspoelingshorizont 
meestal veel pregnanter aanwezig (duidelijke E), maar de Bh horizont is 
minder dik, zwarter en beter doorlatend. Dit hangt mede samen met een groter 
aandeel van moderhumus en minder amorf karakter van de ingespoelde 
organische stof. Onder in de Bh of direct daaronder kont nog ijzer voor (geen 
volledige ontijzering zoals bij hydropodzolgronden). Typische voorbeelden 
zijn de holtpodzolgronden en haarpodzolgronden. Alhoewel de mate van 
verdichting van de Bh kan varieren, afhankelijk van de dominantie van amorfe 
humus, dan wel moderinspoeling, treedt zelden stagnatie op, tenzij onder de 
Bh een ijzerbandje is gevormd (zogenaamde placic horizon). In dekzanden 
komt een dergelijke placic echter zelden voor. In de Monnikenberg, maar ook 
elders in het Gooi ontbreekt een dergelijke placic in podzolen, die in dekzand 
zijn gevormd.  
 
Samenvattend: podzolen met stagnerende Bh horizont beperken zich tot de 
hydromorfe podzolen, ontstaan onder invloed van ondiep grondwater. Dat 
kunnen primair natte bodems zijn, maar ook secundair, d.w.z. ontstaan door 
vernatting die het gevolg is van een geleidelijke uitbreiding van waterstagnatie 
als gevolg van bijv. lokale veengroei en ontstaan van een slecht doorlatende 
bodem (dus podzolprofiel + daarop aanwezige humus/veenlaag) in een 
depressie.  
 
In de Monnikenberg zijn droge en natte podzolen goed van elkaar te 
onderscheiden, ook wanneer zij vergraven zijn, op basis van de kenmerken van 
de Bh horizont (als hierboven omschreven). Stagnatie in de vorm van 
hangwater werd alleen waargenomen bij duidelijk hydromorfe profielen met 
een bruine, compacte Bh horizont, die in depressies voorkomen. 
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Fig. 3: Locatie en nummer van de boringen. 
 
De grondmonsters dienden ter beoordeling van het effect van landbouw (en daarmee 
samenhangende bemesting) op de nutriëntrijkdom en zuurgraad van de bouwvoor en 
ondiepe ondergrond. In het weiland is gewerkt met gebulkte monsters (n = 4), in het 
bouwland met enkelvoudige monsters. 
 
3.4 Rapportage van de resultaten en verwachtingen ten aanzien van mogelijke 

effecten van de bouwactiviteiten en hun mitigatie, in de vorm van een rapport en 
digitale database. 
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4. Resultaten 
 
4.1.  AHN-2 en algemene kenmerken van het GNR-gebied 
 
Uit het AHN-2 blijkt dat het GNR-gebied bestaat uit: 
a) Een deel met een uitgesproken stuifzandreliëf, d.w.z. relatief vlakke plateaus 

met stuifkuilen, uitgestoven laagtes en stuifduinen. Dit karakter is zeer 
uitgesproken in het zuiden en noordwesten. Delen lager dan 3.0 m + NAP 
beperken zich tot uitgestoven laagten / uitgegraven kuilen.  

b) Vergraven c.q. geëgaliseerde delen met landbouwactiviteiten. Het betreft het 
weiland met het Monnikenwater (op 3.0-=3.3 m + NAP) en akkers ten 
westen hiervan (eveneens vrij laag, op ca.  + NAP) 

c) Intensief vergraven gebied rond het klooster. Hier komen een aantal 
gegraven laagten en opgeworpen heuvels voor. Deze zijn niet verder 
onderzocht. 

 
4.2. Aard en kenmerken van de vennen.  
 
In het gebied komen 3 vennen voor (zie fig. 4): het Monnikenwater, een kleine 
waterpartij ten NW van dit ven (de ‘vijver’) en een kleine put die incidenteel met 
water is gevuld ten westen van het Monnikenwater (de ‘put’).  
 
De ‘put’ is gegraven, heeft in mei 2012 grondwater op 1.80 m + NAP, en dient als 
overloop van het Monnikenwater, blijkend uit de aanwezigheid van een 
betonnen duiker, aansluitend op een afvoergeultje vanuit het weiland, waarin 
het Monnikenwater ligt. Grondwater is bemonsterd in een boorgat. In de put 
verzamelt zich veel bladstrooisel van nabij staande bomen, hetgeen het relatief 
zure karakter van het bovenste grondwater verklaart (zie tabel 1). 
 
Ook de ‘vijver’ is gegraven (mededeling GNR) en haar peil lag eveneens in mei 
2012 op ca. 1.80 m + NAP. 
 
Het Monnikenwater blijkt een hangwaterven te zijn, ontstaan door stagnatie op 
een slecht doorlatende podzol.  Doorsneden van dit ven – voor locaties zie fig. 5 - 
worden gegeven in fig. 6.  Fig. 7 laat zien dat de slecht doorlatende podzol B over 
een vrij groot oppervlak voorkomt. Aan de zuidoostzijde is deze door later 
stuifzand overdekt, maar in het noordwesten door vergraving verdwenen. 
Oorspronkelijk vertoonde het gebied een aanzienlijk reliëf, dat echter 
grotendeels is verdwenen. Dit is het gevolg van:  
 
a) geleidelijke, natuurlijke opvulling van de lage delen met veen en ingewaaid 

zand, gevolgd door: 
 
b)  ophoging van lage delen en afgraving van de hogere delen, inclusief de 

podzol waarvan het materiaal gebruikt werd voor de ophoging.  
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Fig. 4: Classificatie van het hoogtemodel (AHN-2) met de boorpunten en 
luchtfoto (2010) als ondergrond. De waarden representeren de hoogte van het 
maaiveld in meters boven het NAP.  
 
Een en ander blijkt uit het regelmatig voorkomen van een veenpakket met 
ingeschakelde zandlagen, overdekt met zandig materiaal van verschillende 
podzolhorizonten (A, E, Bh en C) en een bovenste sterk ontwikkelde, zeer 
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humeuze bouwvoor. Overigens treden op korte afstand grote verschillen op in 
dikte en voorkomen van het venige pakket, hetgeen er op wijst dat voorafgaande 
aan de egalisatie en opvulling met zand plaatselijk veen is gewonnen. Dit is in 
overeenstemming met de door van der Heijden en Kuiters (2011) gemelde 
vroege (Middeleeuwse) vervening. Dit onregelmatig voorkomen van een venig 
pakket is goed zichtbaar in de doorsneden. Zie hiervoor ook de beschrijvingen 
van de profielen in de bijlage 1. 
 
Niet duidelijk is van wanneer de egalisatie dateert, maar het ligt voor de hand om 
de ontginning in het midden van de 19e eeuw een belangrijk rol toe te kennen. 
Een sterke aanwijzing daarvoor is de dikke, donkere bouwvoor, die in het 
ophogingmateriaal is ontwikkeld. De vorming van een dergelijke bouwvoor duidt 
op langdurige landbouw/bodembewerking. 
 
De waterstagnatie is uitgesproken, waarbij begin mei 2012 sprake was van een 
waterspiegel die vrijwel aan het oppervlak lag., d.w.z. op ca. 3.0 m + NAP. De 
laterale overgang naar het gebied zonder slecht doorlatende podzol kenmerkte 
zich door een geleidelijk toenemende diepte van die waterspiegel, d.w.z. over een 
afstand van ca. 50 m verliep de waterspiegel van een hangwaterspiegel op ca.  3.0 
m + NAP naar een grondwaterspiegel op ca. 1.80 m + NAP. Dit betekent dat vanuit 
de depressie waarin het hangwaterven is gevormd, hangwater lateraal wegzijgt 
naar het grondwater. Verder ligt de basis van het hangwaterven – de slecht 
doorlatende podzol - plaatselijk beneden de GHG (ca. 1.0m + NAP versus ca. 1.8 m 
+ NAP). Dit wijst er op dat het ven oorspronkelijk is ontstaan als grondwaterven. 
Door de ontwikkeling van een hydromorfe podzol en veenpakket is het maaiveld 
geleidelijk tot boven de GHG gekomen en heeft het ven zich verder als 
hangwaterven ontwikkeld. Een en ander komt duidelijk naar voren in de 
doorsneden (fig. 6). 
 
Vanuit het ven loopt een kleine geul richting ‘put’, die bij hoge waterstanden 
fungeert als overloop en een vergelijkbare geul loopt richting ‘vijver’. In mei 
2012 stond het peil vrijwel op maaiveldhoogte d.w.z. ca. 3.0 m + NAP, er op 
wijzend, dat de bovenzijde van de slecht doorlatende podzol eveneens op ca. 
3.0m + NAP ligt en in die podzol geen of geen significante ‘gaten’ aanwezig zijn. 
Dit komt goed overeen met de waargenomen hoogteligging van de slecht 
doorlatende podzol B. 
 
Aan de westzijde ontbreekt een slecht doorlatende podzol als gevolg van 
intensieve en diepe bodembewerking, in het weiland en bouwland ten NW van 
het weiland gepaard gaande met afgraving (zie fig. 7). Van voeding via laterale 
aanvoer over een slecht doorlatende podzol is hier geen sprake. Aan de oostzijde 
wordt het weiland begrensd door stuifduinen, die plaatselijk op venafzettingen 
liggen (zie bijv. boring 200). Hier is voeding mogelijk  door laterale aanvoer van 
in de stuifduinen infiltrerend regenwater, dat via de podzol in het onderliggende 
dekzand richting Monnikenwater stroomt.  
 
Uit de chemische analyses komt de overeenkomst tussen hangwater en ondiep 
grondwater in de overgangszone duidelijk naar voren. Zij bevestigen het beeld 
van een tijdens regenperioden overlopend relatief nutriëntarm hangwaterven, 
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(lage EC!), waarbij dit overlopende water wegzijgt naar het grondwater. De 
duidelijk lagere pH van het grondwater in ‘de put’ kan toegeschreven worden 
aan de sterke accumulatie van zuur bladstrooisel in combinatie met eveneens 
inzijging van regenwater, waardoor het bovenste grondwater een naar 
verhouding lage pH, maar ook EC verkrijgt. Gegevens over EC en pH van het 
diepere grondwater in het Monnikenveld zijn niet bekend. 
 

 
Tabel 1: EC en pH waarden van bodem- en watermonsters 
 
De grondmonsters laten een vergelijkbaar beeld zien: een relatief lage EC, die 
naar beneden enigszins afloopt (minder organische stof en dus ook minder 
uitwisselingsplaatsen), terwijl de pH wat oploopt. De waarden duiden ook hier 
op een relatief nutriëntarme en vrij zure bodem, geheel in overeenstemming met 
de wateranalyses. Opvallend is daarbij het verschil tussen de sterk humeuze en 
slecht gedraineerde bodems in het centrale deel van het weiland (203 en 422) en 
de bovengronden van de onthoofde podzolen ten westen hiervan (208 en 425), 
die duidelijk zuurder en armer zijn. 
 

  
  

EC 
in µS 

pH 
  

Diepte in cm 
  

  
  

Watermonster         
203 194 5.31 hangwater op 0   
207 116 5.6 grondwater op 80   
422 111 5.45 hangwater op 15    
424 128 5.44 grondwater op 75    
de put 116 4.84 grondwater op 15    
          
Bodemmonster        Overige kenmerken 
203a 40.5 5.09 5 tot 10 cm bovengrond bij ven 
203b 24.2 5.81 40 tot 50 cm   
208a 22.8 4.67 5 tot 10 cm onthoofde podzol 
208b 13.6 5.17 40 tot 50 cm   
422a 30.9 5.46 5 tot 10 cm bovengrond bij ven 
422b 13 5.82 40 tot 50 cm   
425a 27.8 4.62 5 tot 10 cm onthoofde podzol 
425b 15.3 5.35 40 tot 50 cm   
          
601 126 5.7     
602 319 5.62     
603 235 4.86     
604 44.3 5.41     
605 17 6.15     
606 25.2 6.19     
607 16.7 6.3     
608 13.8 5.49     
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Fig. 5: Ligging van de transecten.  
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Fig. 6: Transecten Monnikenwater, hoogte in meters + NAP. 
 
Hoogte AHN = hoogte maaiveld volgens AHN. 
Hoogte water = hoogte waterspiegel in begin mei 2012. 
Hoogte stagnatie = hoogteligging top van stagnerende Bh 
 
Transect 1 

  
 
 
Transect 2 

 
 
 
Transect 3 
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Fig. 7: Voorkomen van stagnerende Bh (podzol) bij het Monnikenwater. 
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4.3 Laaggelegen beboste delen van het gebied. 
 
In een aantal laagten en aangrenzende plateaus zijn boringen uitgevoerd om vast 
te stellen a) of een ongestoord bodemprofiel aanwezig is en, zo ja, wat hiervan de 
kenmerken zijn, en b) of grondwater binnen 120 cm diepte aanwezig is, dan wel 
een volcapillaire zone. 
 
In alle boringen in laagten was de bodem diep  verstoord, d.w.z dat geen in situ 
podzol of podzol Bh werd aangetroffen, maar een meer of minder 
gehomogeniseerd pakket. Dit bestaat veelal uit doorgespit C-materiaal in 
dekzand met enige bijmenging van materiaal afkomstig uit podzol horizonten (A, 
E, Bh). Plaatselijk ook uit door elkaar gemengde podzolhorizonten, liggend op 
een BC of C horizont. Achtergrond hierbij is dat in uitgestoven laagten bij de 
verstuiving de podzol veelal is weggeërodeerd.  Dat toch enig podzolmateriaal 
kan voorkomen is waarschijnlijk een gevolg van de ook hier aanzienlijke 
bodemverstoring en vergraving, die uit de ontginningsfase dateert.  
 
Relatie vochtvoorziening, bewortelingsdiepte en kritieke stijgafstand 
 
Problemen met vochtvoorziening in bosopstanden, maar ook bij gewassen, treden op 
wanneer het in de wortelzone aanwezige beschikbare vocht – hangwater – is 
opgebruikt en grondwater op dusdanig diepte aanwezig is, dat aanvoer via capillaire 
opstijging onvoldoende is om de evapotranspiratie te compenseren. Bepalend hierbij 
is dus de aanvoer via capillaire opstijging, die een functie is van het type ondergrond 
en de diepte van het grondwater.  
 
Veel onderzoek is verricht naar de kritieke stijgafstand  van verschillende 
ondergronden. Kritisch betekent hier dat al dan niet verdrogingverschijnselen 
optreden. Voor leemarm dekzand bedraagt deze ca. 70 cm, voor zwak lemig dekzand 
ca. 110 cm. De cijfers geven het belang van het leemgehalte aan. Stijgt dit, dan 
verbetert de vochtvoorziening en wordt de kans op droogteschade minder.  
 
Voor de Monnikenberg zal, gezien het zwak lemige karakter, minimal een waarde van 
70-80 cm gelden. Dit gevoegd bij een bewortelbare diepte van minimal ca. 60-70 cm, 
betekent dat bij een diepte van grondwater van ca. 130-150 cm geen verdroging te 
verwachten is. Dit komt overeen met de huidige diepte van het grondwater (GHG) in 
relatief lage beboste delen van het gebied, d.w.z. die delen die rond 3.3 + NAP of 
lager liggen, bij een GHG van 170-180 cm + NAP. 
 
Hiermee is meteen duidelijk waarom verlaging van de GHG door bronbemaling 
nadelige effecten kan hebben: daarmee kan de capillaire zone buiten bereik van de 
wortels komen te liggen met als gevolg verdroging. 
 
In dit verstoorde pakket komen goed ontwikkelde micropodzolen voor en 
daarbij behorende humusprofielen, die wijzen op een aanzienlijke ouderdom van 
de verstoring. Dit wordt bevestigd door het voorkomen van loofbomen (beuk en 
eik), die vermoedelijk zijn aangeplant tijdens de midden 19e eeuwse 
ontginningsfase.  In hoger gelegen terreindelen met een stuifzanddek – en een 
vergelijkbare bodemontwikkeling (micropodzol en humusprofiel) -  is wel 
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degelijk lokaal een podzol aangetroffen (zie bijlage 1), maar deze is niet 
stagnerend.  
 
In de uitgestoven laagten was de verstoring tot minimaal 60-70 cm diepte. 
Grondwater (GHG) lag op ca. 1.7-1.8 m + NAP, inhoudend dat in de laagten de 
volcapillaire zone op een diepte van ca. 100 cm aanwezig is . Een dergelijke 
diepte is ook feitelijk waargenomen bij de boringen. 
 
4.4 ‘Grenszone’ en laaggelegen bouwland ten westen van het 
Monnikenwater  
 
Ook de akkers ten westen van het Monnikenwater, richting grensgebied, liggen 
relatief laag (zie fig. 2 en hoogteligging boringen in bijlage 1). De boringen laten 
zien dat deze akkers gekenmerkt worden door een dikke, humeuze bouwvoor, 
liggend op een meer of minder gehomogeniseerd bodemprofiel, waarbij een 
podzol Bh vrijwel overal totaal ontbreekt.  Van een slecht doorlatende podzol 
was en is daarbij geen sprake.  
 
In mei 2012 lag het meest noordelijke akkerperceel braak, terwijl het zuidelijke 
perceel was geploegd en bemest met o.a. strooisel/plagsel. De verschillen komen 
tot uiting in de chemische analyses (zie tabel 1): de monsters 601-604 komen uit 
het zuidelijke perceel en vertonen een hogere EC maar lagere pH dan het meer 
noordelijke perceel (monsters 605-608). Dit is toe te schrijven aan de bemesting 
met zuur strooisel/plagsel, leidend tot een hogere EC maar lagere pH. Het 
braakliggende perceel is duidelijk meer uitgespoeld (lagere EC), waarbij de pH 
nog gezien moet worden als een relict uit de akkerbouwfase.  
 
Ook in het aangrenzende bos in de ‘grenszone’ is de bodem diep 
gehomogeniseerd. Bovendien is daar waar nog een rest van de podzol aanwezig 
is, geen sprake van een ondoorlatende Bh horizont, maar is deze Bh-horizont 
goed doorlatend (geen hydromorfe podzol-B, zie intermezzo). Van mogelijke 
laterale stroming van hangwater over een slecht doorlatende podzol is in dit 
grensgebied dus geen sprake.  
 
4. Conclusies 
 
Het Monnikenwater is een fraai groot hangwaterven, dat vermoedelijk in eerste 
instantie ontstaan is als grondwaterven, maar zich in de loop der tijd via de 
vorming van een dik veenpakket en een ondoorlatende ‘natte’ podzol heeft 
ontwikkeld tot een hangwaterven. Dit ven is vervolgens sterk beïnvloed door 
vervening, egalisatie en opvulling, maar niet zodanig dat het hangwaterven-
karakter is aangetast. Het invanggebied is beperkt tot een groot deel van het 
weidegebied ten westen van het klooster en mogelijk het onmiddellijk ten oosten 
daarvan gelegen stuifzandgebied. Het overgangsgebied van hangwaterprofielen 
naar grondwaterprofielen is vrij breed, maar valt volledig binnen het GNR-
gebied en is ver verwijderd van het te bebouwen westelijke gebied. 
 
Elders in het GNR-gebied ontbreekt vrijwel overal een goed ontwikkelde podzol, 
in het bijzonder als gevolg van de ontginning, die gepaard ging met diepe 
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verstoring en homogenisatie van de bodem. Overigens zijn de Bh horizonten van 
de podzolen buiten de laagte van het Monnikenwater, waar nog aanwezig, goed 
doorlatend en zal ook daarom geen stagnatie optreden. Het gevolg van dit 
ontbreken van een slecht doorlatende podzol – met uitzondering van het 
Monnikenwatergebied - is dat geen sprake is van laterale oppervlakkige 
stroming vanuit het westelijke gebied richting GNR-gebied.  
 
De diepe verstoring en bodemhomogenisatie buiten het Monnikenwater heeft 
geleid tot een eveneens diepe doorwortelbaarheid van de bodem, die vooral van 
belang is voor de vochtvoorziening van bosopstanden. In laagten – uitgestoven 
laagten en eventueel gegraven kuilen - waar de GHG en daaraan gekoppelde 
capillaire zone tot dicht onder de verstoorde laag reiken – in principe alle laagten 
op ca. 3.0 m + NAP of nog lager - betekent dit, dat bij verlaging van de GHG 
waarbij de capillaire zone zakt tot in de moeilijk bewortelbare C-horizont, 
problemen zullen ontstaan met de vochtvoorziening, in het bijzonder van 
beuken. Op basis van de AHN-2 zijn de gebieden waar zich dergelijke problemen 
kunnen voordoen eenvoudig te identificeren: in ieder geval de gebieden rond ca. 
3.0 + NAP of lager (zie fig 2). 
 
Uit het onderzoek van Huizenga & Winters (2012) en dit onderzoek kan de 
conclusie getrokken worden dat de bouwactiviteiten geen significante 
permanente effecten op de GHG in het GNR-gebied zullen hebben. Echter, een 
verlaging van de GHG kan optreden als gevolg van bronbemaling tijdens 
bouwwerkzaamheden en daarbij schadelijke effecten hebben op de vitaliteit van 
de bosopstanden in de lagere delen van dit gebied. 
 
De genoemde verlaging van de GHG kan vrij eenvoudig voorkomen worden door 
compenserende infiltratie van bronneringwater in het westelijke gebied zelf of in 
het ‘grensgebied’.  In het laatste geval heeft infiltratie in de westelijke 
akkerpercelen sterk de voorkeur. In die percelen is de voorheen aanwezige 
podzol sterk verstoord, wordt geen stagnatie verwacht en eveneens naar 
verhouding onbetekenende uitspoeling van nutriënten naar het grondwater. In 
de planvorming dient aan deze in potentie problematische verlaging van de GHG 
specifiek aandacht besteed te worden. Controle op de effectiviteit van deze 
compenserende infiltratie is goed mogelijk middels monitoring van standen van 
peilbuizen, dichtbij de bronnering en op zodanig afstand, dat minimaal effect van 
de bronnering verwacht kan worden en de natuurlijke fluctuaties kunnen 
worden geregistreerd. 
 
Tot slot enige opmerkingen over de potentiële archeologische waarde van het 
GNR-gebied.  
 
Van groot belang is de zeer rigoureuze bodemverstoring die bij de negentiende 
eeuwse ontginning heeft plaatsgevonden. Vrijwel het hele gebied is op de schop 
geweest, leidend tot een complete verstoring van het bodemprofiel. Aan de 
westelijke kant uit zich dat o.a. in een complete onthoofding van de 
oorspronkelijk aanwezige bodems (zie bijv. het bouwland en de westrand van 
het weiland van het Monnikenwater). Elders betreft het vooral de diepe 
verstoring van het podzolprofiel. Alleen daar waar een pakket stuifzand van 
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meer dan ca. 60-70 cm aanwezig is, kan een ongestoorde podzol in dekzand 
bewaard zijn gebleven. Een dergelijke situatie kan zich voordoen in stuifduinen, 
die in het AHN-2 goed te herkennen zijn, maar beperkt voorkomen (vooral 
zuidoostelijke deel). De 1:50.000 Stiboka bodemkaart geeft aan dat een deel van 
het gebied inderdaad op de schop is geweest, maar ook dat daarnaast 
ongestoorde stuifzandprofielen voorkomen. Dit laatste is onjuist: ook de 
stuifzandbodems zijn diep doorgespit. Bovendien komen situaties met stuifzand 
op een oudere podzol in dekzand, waarbij de podzol nog intact is, maar vrij 
sporadisch voor (de genoemde grotere ‘forten’).  
 
In het weiland van het Monnikenwater zijn ongestoorde podzolen aanwezig, 
maar het veenpakket dat zich hierop had gevormd is sterk vergraven en 
bovendien is het ven geëgaliseerd met van elders aangevoerde grond.  
 
Geconcludeerd moet worden dat de mogelijkheden voor het aantreffen van 
archeologisch materiaal in een oorspronkelijk context zich beperken tot: 
1. De schaars voorkomende, door stuifzand diep afgedekt podzolen in dekzand, 

die buiten het bereik van de midden 19e eeuwse ontginning zijn gebleven. 
Vermoedelijk alleen in de grotere ‘forten’ welke zich vrijwel beperken tot het 
zuidoostelijke deel van het gebied (n.b. de grotere heuvels bij het klooster 
zijn opgeworpen). Deze forten zijn eenvoudig te identificeren op basis van 
het AHN-2. 

2. De diepere, niet verveende en vergraven bodems in het ven van het 
Monnikenwater. Het betreft vermoedelijk een klein areaal, gegeven de ook 
hier grote verstoring door vervening en ophoging. Verder zijn deze bodems 
thans afgedekt met een dik pakket opgebracht materiaal. 

 
Voor het gehele overige gebied geldt dat geen uit het Holoceen daterend 
archeologisch materiaal in haar oorspronkelijke context kan voorkomen. 
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OBJECT Materiaal Dikte Dikte Dikte Dikte Dikte Dikte Diepte Diepte Opmerkingen Boring Diepte Hoogte NAP 

ID   Opgebr H Ah E Bh C Gr. w. Stagn.   Nr Hangw.     

28 Opgebracht 102 112-122 45 102-112 122+     122 ah is ap boven e rommel: 45-102 stuifzandbanden in h 26   3.36   

67 Opgebracht 70         70+       301   3.39   

68 Stuifzand   50/55   55-70 70+       dubbel podzol op 50cm 302   3.44   

69 Dekzand       0-25 25+         303   3.55   

70 Opgebracht 40   40     45+     oud licht doorgespit uitgestoven profiel 304   3.60   

71 Dekzand           35+     uitgest laagte ontbr profiel micropodzol 305   3.25   

72 Stuifzand       30-60 60+       stuifzand op podzol 306   5.46   

73 Dekzand           30+ 120     307   3.19   

74 Dekzand           30+ 120   beginnende podzol op c 308   3.04   

75 Opgebracht 105 105-200     200+     200 zandige lagen in h hangwater 130 200 130 3.68 2.38 

76 Opgebracht 150 150-170 0-40   170+     170 hangwater op 15 zandige lagen in h 201 15 3.26 3.11 

77 Opgebracht 115 115-155 0-40   155+     155 hangwater 0 202 0 3.28 3.28 

78 Opgebracht 145   0-40   145+     145 hangwater 5 geen veen 203 5 3.22 3.17 

79 Opgebracht 60 60-100 0-40   100+     100 hangwater 0 204 0 3.44 3.44 

80 Opgebracht 100   0-35   100+     100 hangwater 10 geen veen 205 10 3.28 3.18 

81 Opgebracht 75 75-95 0-45   95+     95 hangwater 30  h met zand 206 30 3.25 2.95 

82 Dekzand     0-45     45+ 80     207   3.34   

83 Dekzand     0-45     45+     grondwater niet gevonden 208   3.44   

84 Opgebracht     0-40   40-70 70+ 95   Bh niet stagn 209   3.34   

85 Opgebracht 100   0-40   100     100 hangwater 65 210 65 3.28 2.63 

86 Opgebracht 70   0-45   70+     70 hangwater 25 geen veen 211 25 4.85 4.60 

87 Opgebracht 105 105-115 0-45   115+     115 hangwater 10 212 10 3.22 3.12 

88 Opgebracht 70 70-110 0-30   110+     115 hangwater 0 h met zand 213 0 3.18 3.18 

89 Opgebracht 70 70-110 0-45   105+     105 hangwater 40 214 40 3.44 3.04 

90 Opgebracht 35   0-20 35-45 45+     45 geen hangwater 215   3.55   

91 Opgebracht 40 40-110 0-40   110+     110 h met zand hangwater 50 216 50 3.22 2.72 

92 Opgebracht 50 50-75 0-40   75+     75 h met zand hangwater 75 217 75 3.25 2.50 

93 Dekzand     0-35     35+ 80   h met zand hangwater 75 218 75 3.31 2.56 
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94 Dekzand 70     70+   geen grondwater gevonden 219  3.34  

95 Dekzand 120         120+     geen grondwater gevonden 220   3.46   

96 Dekzand 65     65-85 85-95 95+     geen grondwater gevonden b niet stagnerend 221   3.69   

97 Dekzand 90       90+       geen grondwater gevonden b niet stagnerend 222   4.02   

98 Dekzand     0-10 10-55 55       geen grondwater,  b niet stagn compleetprofiel 223   3.61   

99 Stuifzand       80-100 100+       geen grondwater,b nietstagn 0-80 verstoven e 224   3.81   

100 Stuifzand 30     30-50 50-70 80+     geen grondwater, b niet stagn 225   3.44   

101 Dekzand 30   0-35     35+     geen grondwater, uitgestoven laagte 226   3.39   

162 Dekzand 70         70+     geen grondwater gevonden 219   3.34   

170 Opgebracht 80         80+       401   4.44   

171 Dekzand 35   35   35-65 65+     Ah is Ap 402   3.87   

172 Opgebracht 75 75-125 50   125+     125 hangwater op 25 cm 403 25 3.44 3.19 

173 Opgebracht 80 80-130     130+     130   404   3.44   

174 Opgebracht 70 70-105     105+     105   405   3.36   

175 Stuifzand 45 45-65     65+     65   406   3.38   

176 Stuifzand 90 90-105     105+     105   407   3.31   

177 Dekzand 45   40     40+ 95     408   3.43   

178 Dekzand 90   40     40+ 110     409   3.42   

179 Dekzand 45   45     45+     Ah is Ap 410   3.42   

180 Dekzand 40   40   40-60 60+     Bh niet stagnerend 411   3.45   

181 Dekzand 60   60   60-100 100+   100 hangwater op 20 412 20 3.33 3.13 

182 Dekzand 60 40-110 40   110+     110 hangwater op 25 413 25 3.32 3.07 

183 Opgebracht 60 40-70 40   70+     70 hangwater op 15 H is verrommeld 414 15 3.41 3.26 

184 Opgebracht 60 40-100 40   100+     100 hangwater op 20 H is verrommeld 415 20 3.43 3.23 

185 Stuifzand 40 100-120 40   120+     120 hangwater op 15 40-100 H met stuifzand 416 15 3.40 3.25 

186 Stuifzand 45 45-110 45   110+     110   417   3.76   

187 Stuifzand 50 50-90 50 90-105 100+     100   418   4.19   

188 Opgebracht 80 90-110 45 80-90 110+     110 hangwater op 65 Stuifzand in veen 90-110 419 65 3.95 3.30 

189 Opgebracht 90 90-160 40   160+     160 hangwater op 0 Stuifzand in veen 90 -100 420 0 3.37 3.37 

190 Opgebracht 80 80-125 40   125+     125 hangwater op 0 Stuifzand in veen 80-100 421 0 3.45 3.45 
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191 Opgebracht 70 70-88 50   88+     88 hangwater op 15 Stuifzand in veen 70-88 422 15 3.42 3.27 

192 Dekzand 40   40     40+ 70     423   3.35   

193 Dekzand 40   40     40+ 75     424   3.40   

194 Dekzand 50   50     50+ 115     425   3.34   

195 Dekzand 60   45     60+ 125     504   3.46   

196 Opgebracht 110   40     110+     BC verstoord tot 110 426   4.12   

197 Opgebracht 120   35       90   orginele podzol in stuifzand is verstoord 427   3.70   

198 Opgebracht 115 115-127 35   127+     127 hangwater op 40 428 40 3.53 3.13 

199 Opgebracht 112 112-140 35   140+     140 hangwater op 60 429 60 3.74 3.14 

200 Opgebracht 108 108-128 35   128+     128 hangwater op 0 430 0 3.41 3.41 

201                     601   3.80   

202                     602   3.77   

203                     603   3.77   

204                     604   3.80   

205                     605   3.53   

206                     606   3.49   

207                     607   3.43   

208                     608   3.47   

209 Dekzand 40   40 40-50 50-60 100+     Bh niet stagnerend 1   3.61   

210 Dekzand 50   50 50-60 60-90       Bh niet stagnerend 2   3.55   

212 Dekzand 110         110+       3   3.63   

213 Dekzand 70     0-40   90+     niet stagnerende podzol 4   3.31   

214 Stuifzand 60     0-25 25-27 80+     Bh niet stagnerend 5   3.69   

215 Opgebracht     0-40 40-45 45-60       Bh niet stagnerend 6   3.31   

216 Opgebracht 50   0-30   30-50 75+     Bh niet stagnerend 7   3.59   

217 Opgebracht 110         110+     Geheel verstoord 8   3.71   

218 Dekzand 0     50-60 60-80 110+     Micropodzol op 0-50 9   3.83   
 

Bijlage 1: Boorgegevens 
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Bijlage 2: Chemische analyses 
 
Onderzoek is verricht aan zowel grond- als watermonsters. De grondmonsters zijn 
onderzocht op N, C en P gehalten door OMEGAM te Amsterdam, de watermonsters door 
het lab van IBED, UvA te Amsterdam. 
 
1. Analysemethoden: 
 
Grondmonsters: Voor de gebruikte analysemethoden wordt verwezen naar de certificaten 
behorend bij de analyseresultaten (bijlage 3) en de informatie op de OMEGAM website. De 
analyses betreffen de hoeveelheid totaal fosfaat, totaal N en totaal C uitgedrukt in 
gewicht/kg stoofdroge grond. 
 
Watermonsters: De watermonsters zijn gecentrifugeerd (20 min bij 13.000 tpm) en 
gefiltreerd over een 0,2µm filter. De monsters zijn vervolgens geanalyseerd met een ICP, 
AA (Autoanalyzer), Shimadzu (totaal C) en Titrino (alkaliniteit), waarbij voor de gebruikte 
methode wordt verwezen naar de tabel 2. 
 
2. Resultaten grondmonsters 
 
In onderstaande tabel 1 worden de resultaten gepresenteerd.  
 

  %C C/N %N 
mg/kg 

N %P 
mg/kg 

P N/P droogrest 
203-A 3.7 9.7 0.38 3800 0.069 690 5.5 72.4 
203-B 0.56 18.7 0.03 300 0.0091 91 3.3 83.2 
                  
208-A 2.6 13.0 0.2 2000 0.067 670 3.0 86.4 
208-B 0.91 10.5 0.087 870 0.026 260 3.3 91.6 
                  
422-A 3.1 10.0 0.31 3100 0.077 770 4.0 73.1 
422-B 1.2 8.6 0.14 1400 0.014 140 10.0 81.6 
                  
425-A 2 7.7 0.26 2600 0.079 790 3.3 81.7 
425-B 0.84 12.5 0.067 670 0.033 330 2.0 87 
                  
600-A 4.2 13.1 0.32 3200 0.054 540 5.9 69 
600-B 1.8 13.8 0.13 1300 0.08 800 1.6 87.1 

Tabel 1: C, N en P gehalten, alsook C/N en N/P ratios. 
 
Monnikenwater:  
 
Uit de tabel blijkt het contrast tussen: 
- bovengrond en ondergrond: duidelijk hogere C en N waarden, als gevolg van het 

hogere organische stofgehalte van de bovengrond, maar ook de effecten van langdurige 
bemesting blijkend uit het hogere P-gehalte van de bovengrond. 

- ven en afgegraven podzol: 203/422 versus 208/425. Het organisch stofgehalte en N-
gehalte is duidelijk hoger bij de hangwaterprofielen van het ven, Opvallend is echter 
dat de P-waarden op een diepte van ca. 50 cm in de onthoofde podzolen hoger is dan in 
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de veniger venbodems. Dit duidt op een verdere uitspoeling van P en vastlegging 
daarvan in de zandige podzolondergrond. 

 
Uit de C/N ratio kan geconcludeerd worden dat de bovengrond uit goed veraard materiaal 
bestaat met een relatief lage C/N verhouding, wijzend op een vrij eutrofe bodem. Dit wordt 
bevestigd door de N/P ratio, die duidt op een overschot aan P. 
Globaal gezien treedt bij waarden van N/P kleiner dan 15 een tekort aan N op, c.q. een 
overschot aan P. Is de waarde groter dan 15 dan is sprake van een tekort aan P. Van belang 
is verder dat totaal P niet gelijk is aan de beschikbare hoeveelheid P (deze is lager), 
alhoewel die waarden van totaal P toch een redelijke aanwijzing geven voor de mate waarin 
P is geaccumuleerd.  
 
Het geheel aan data – EC, pH en C/N/P waarden en hun ratios – duidt er op dat de bodems 
als eutroof gekenmerkt kunnen worden, met kleine verschillen tussen ‘venbodem’ en 
vergraven podzol. Voor P geldt daarbij dat de bodems vermoedelijk verzadigd zijn met P, 
gegeven de lage N/P ratios en ook in absolute zin vrij hoge P-gehalten. Voor achtergronden 
hierbij wordt verwezen naar Sival et al, (2007) en naar Sparrius et al. (2011, 2012).  
 
Bouwland 
 
Monsters 600-A en 600-B zijn van de akkers aan de westkant, waarbij 600-A afkomstig is 
(bulk van n=4) van met strooisel bemest bouwland en 600-B van de braakliggende, met 
gras begroeide akker.  
 
De bemeste akker heeft een hoger C- en N-gehalte, maar lager P-gehalte, maar in beide 
gevallen is sprake van relatief lage N/P ratios, wijzend op een overschot aan P tov N die het 
meest uitgesproken is in de braakliggende akker. Overigens onderscheiden beide akkers 
zich nauwelijks van het weiland voor wat betreft de kenmerken van de bovengrond: eutrofe 
bodems met relatief lage C/N en N/P ratios.. 
 
3. Resultaten watermonsters 
 
De monsters 203 en 422 zijn afkomstig van het centrale deel van het Monnikenwater, de 
monsters 207 en 424 van de overgang naar het grondwater in de randzone, waar de 
stagnerende podzol ontbreekt. Daar is sprake van laterale wegzijging van het stagnerende 
water.  
 
Uit de analyses blijkt dat alle vier monsters gekarakteriseerd kunnen worden als zwak zuur 
Ca-bicarbonaat water, met Mg en Na als minder belangrijke kationen en Cl en SO4 als 
relatief belangrijke anionen. Verder vertonen het oppervlakkige en wat diepere hangwater 
duidelijke verschillen in de ratio Cl/SO4. Het ligt voor de hand om dit toe te schrijven aan 
de toenemende effecten van wortelopname en interactie met de bodem met toenemende 
diepte. Een fraai voorbeeld hiervan is de afname van DON (dissolved organic nitrogen) en 
DOC (dissolved organic carbon) met de diepte. 
 
Organische zuren spelen een ondergeschikte rol, gegeven de kation/anion balans. Verder is 
de concentratie van NH4 laag en zien we de klassieke omzetting van NH4 naar NO3/NO2 
met de diepte door microbiële nitrificatie. Echter N-species komen in relatief lage 
concentraties voor.  
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Opvallend is het verschil tussen deze 4 watermonsters en dat van ‘de put’. In de put is 
weliswaar grondwater aanwezig op geringe diepte, maar het bovenste grondwater is sterk 
bepaald door infiltrerend regenwater, dat een dikke laag bladstrooisel passeert. Dit blijkt 
o.m. uit de relatief hoge K concentratie, lage pH en dominantie van NH4, typische 
kenmerken van bladstrooiselpercolaat. Overigens verklaart dit ook de veel hogere 
concentraties  van bijv. DOC, Fe, Al, Mn en P. Het betekent, dat de gevonden 
samenstelling van het oppervlakkige grondwater in ‘de Put’ niet gezien mag worden als 
indicatief voor het diepere grondwater, maar als indicatief voor het bovenste grondwater in 
de bosopstanden. 
 
In meer algemene zin kan geconcludeerd worden dat de waterdata evenals de bodemdata 
wijzen op een eutroof karakter van de bovengrond. Van een zuur venwater met lage 
concentraties aan basische kationen, relatief lage pH en lage concentraties van Al en P is 
geen sprake.   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2: Samenstelling van de watermonsters in µmol/Liter, analysemethode en 
omrekeningsfactor voor gehalte in µg/L. 
 
 
 
 
 

Type water hang h./g. hang h./g grond 

  
methode 

  
factor 
naar  
µg/L 

  
    203 207 422 424 put 

pH 6.21 6.14 6.27 6.14 5.00      
H 4.90 2.51 3.55 3.63 13.8 berekend 1.0 H 
K 13.5 16.6 9.69 4.76 75.3 ICP 39.1 K 
Na 71.2 123 81.2 51.6 325 ICP 23.0 Na 
Ca 771 359 403 416 243 ICP 40.0 Ca 
Mg 147 83.1 97.7 79.1 69.8 ICP 24.3 Mg 
Al 40.7 24.1 39.3 47.7 171 ICP 27.0 Al 
Fe 13.8 4.95 19.8 3.03 51.7 ICP 55.9 Fe 
Mn 2.51 1.81 0.96 0.70 8.60 ICP 54.9 Mn 
P  2.3 2.3 12.8 1.31 29.0 ICP 31.0 P  
Si 150 67.0 98.6 48.8 176 ICP 28.1 Si 
                  
NH4  14.0 12.6 19.0 <10 41.0 AA 18.0 [NH4] _N 

[NO3+NO2] _N 14.6 97.6 5.11 83.7 <3 AA 14.0 
[NO3+NO2] 
_N 

PO4 0.6 0.9 11.0 1.06 30.5 AA 31.0 P  
Cl  160 564 166 315 484 AA 35.5 Cl  
SO4  243 49.0 51.0 113 193 AA 96.1 SO4  
DON  330 131 308 134 317 AA 14.0 D.O.N. 
DOC  5194 1823 3815 2339 8257 AA 12.0 D.O.C.  
                  
totaal C  6680 2149 5278 2803 9683 Shimadzu 12.0 totaal C  
HCO3-  813 213 535 191 57.2 Titrino 61.0 HCO3-  
TOC  5867 1936 4743 2612 9626 berekend 12.0 TOC  
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