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PROEVE VAN BODEMKARTERING IN EEN BOSGEBIED
(With summary: Soil Survey and Forestry)
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Ir A. P. A. VINK en Jhr Ir J. E. M VAN NISPEN TOT PANNERDEN ..
Bodemkundig gedeelte: Ir A. P. A. V i n k.
Bosbouwkundig 'gedeelte: Jhr Ir J. E. M. Van Nispen tot Pannerden.

I.

1. Inleiding.
De bodemkartering, die voornamelijk op de alluvial~ gronden van
Nederland zijn eerste opgang gemaakt heeft. wierp zich in het afgelopen
jaar ook op de studie van de middelhoge en hoge zandgronden. Om de
problematiek van bepaalde gebieden nader te bestuderen werd door het
laboratorium voor Regionale Bodemkunde van de Landbouwhogeschool
een bodemkartering begonnen op de zogenaamde "boekengrond" of
. "Veluweloess" tussen Velp en De Steeg. Deze Ikartering vond plaats
in het bos van het landgoed "Middachten". Zodoende was tevens .·de·
gelegen}1eid geschapen om enig inzicht te krijgen in de speciale problemen. die de bosbouw ten opzichte van de bodemkartering stelt. De wel"
willende medewerking werd verkregen van de eigenaar van het landgoed.
W. C. F. H. Graaf Ben t i nc k en Wal dec k L imp u r g en van
de rentmeester Ir J. F. van 00 s t e.n S I i n gel a n d. De kartering.
I
georganiseerd als veldpracticum voor studenten in het ingenieursvak
Agrogeologie, stond onder leiding van Ir A. P. A. V i n k. assistent
aan de Landbouwhogeschool. Tijdens de zomermaanden werd de leiding·
waargenomenj door Jhr J. E. M. van Nis pen tot Pan nOc r den.
De heren Ir F. W. J. van Es en P. F. A re n s waren in het bijzon C
der belast met het maken van een gedeelte van de overzichtskaart. Over
de resultaten in het algemen zal een uitvoe;ige publicatie verschijnen
, in verband met een ruimer gestelde problematiek. Doel van dit geschrift
is slechts op grond van enkele voorlopige resultaten het gesprek over
de bodemkartering in bosgebieden te openen .
. De opname van de detailkaart werd verricht op de kadasterkaart
I : 2500, die van de overzichtskaart op het gemeenteplan I : 15.000.

2. Bodem.
a. Overzicht van het materiaal.

Op de Geoiogische Kaart 1 : 50.000 wordt het onderhavige gebied
. gekenschetst als "fijn zand dunner dan 20 dm op gestuwd praeglaciaal
(Il5 op Il2). (Geologische Kaart van. Nederland schaal 1: 50.000,
bladen Arnhem (40) opname door J. J: Pan nek 0 e k van Rheden
en Zutfen (33) opnam~door P. Tesch). Door Dr F. Florschütz
werd het gebied beschreven als Veluweloess. De analyses door professor
H u d i g _voor hem gedaan wezen uit, dat de korrel grootte inderdaad
die va.n een loess ..is. I(F lor s c h ü t z, dr F. "Tentative pour dater Ie

,

UI'?,!,!.,

1";,.'"

'!!

ft

,11'

'!"")!lflllfrM!"'llmrr'-("l';'j!n,

.,,'rn!MUI'~

223
loess de Gueldre" in "La GéQlogie des Terrains Récents dans rOuest
de rEurope". uitg. M. Ma y e r. Bruxelles 1947 pp. 278--'289). Op het
, nieuwe blad Nijmegen, van de Geologische Overzichtskaart 1 : 200.000
wordt dit gebied en de loess van Groesbeek aangeduid als "zavelgrond".
(Geologische Overzichtskaart van Nederland. blad Nijmegen (22). Geo. logische Stichting. Haarlem 1947). Hiermede grijpt men terug op de
naam. die Sta rin g aan deze gronden gegeven heeft (S t a rin g. dr
, W. C. H. "De J;l9dem van Nederland". Haarlem 186P. dl 2. p. 58 e.v.).
In de ,eeds genoemde uitvoerige publicatie zullen wij nader op deze,
naamgeving ingaan. Hier moge volstaan worden met onze' conclusie. dat
het onderzochte materiaal een' zandige kalkloze loessleem is.' Aan ' de
randen gaat deze loess geleidelijk over in zeer fijn zand. Zowel 'overgangsmateriaal !lIs overgangsprofielen komen in groten getale voor en
zijn op de eveneens te publiceren kaarten nauwkeurig a,angegeven.

b. Andere bodemkundige' gegevens. '
,"
Andere bodemkundige gegevens. waaraan aandacht werd bestéed. zijn:
topografie. strooisel en humus. het water in de grond. het voorkomen
van grindlagen. De topografische verschillen zijn in dit gebied ,zeer,
sterk. Bovendien is er een zeer dUidelijke samenhang tussen topografie
en. materiaal. waarop in dit verband niet nader' ingegaan kan wo"rden.
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Bodemkundig blijken deze factoren' moeilijk te scheiden.
Stroois;,l en humus leveren uit een oogpunt van kartering grote moeilijkheden op. In het algemeen kan gezegd worden. dat in het hier beschreven gebied de verschillen niet groot zijn. Slechts enkele plekken met,
oude cultuurgrond werden waargenomen. De boom groei is op deze plaatsen veel geiler.
, '
"
•
, Het water in de grond wordt gekarteêrd op grond van het voorkomen
van roestvlekken. de zogenaamde "gleyverschijnselen". die een aanduiding zijn voor het niveau., waarop waterbeweging in de grond plaats
vindt. Het echte grondwater wordt in dit gebied alleen aangetroffen op
ongeveer 2 meter diepte in ,de laagste mondingen van de dalen en verder
afdalend op de lage zandgronden. Voor het overige hebben wij dus te
doen met zakwater eti zijdelings over dichte grondlagen .aangevoerd .
water. Wat wij in dit verband "zakwatergley" hebben genoemd wordt
door de plantensociologen beschouwd als een profiel van het Qu~rceto
Betuletum. In principe achten wij deze twee meningen zeer goed verenigbaar; Op bepaalde plaatsen is een roestzone als een min of meer harde
laag ontwikkeld. Enig verband met ,de ondergroei werd onlangs op een
excursie met Or V. We s f hof f geconstateerd. In hoeverre de gesignaleerde verschijnselen in dit< gebied invloed hebben op de ontwikkeling
van het bos. valt echter nog niet te zeggen.
,
De grindlaag. die vaak onder 'de, loess voorkomt. kan in bepaalde gevallen een duidelijk merkbare invloed op de boom groei .hebben; Dit geldt
: speciaal in die gevallen, waar de loesslaag nauwelijks één tot anderhalve
meter dik is. Hiervan werd gebrUik gemaakt bij de herbeplanting van
een kaálkap, die hieronder nader behandeld zal worden.
,
..
,
3. Bosbouw en BodeT1!k.artering.·
,
Het is opmerkelijk, dat het gehele bos van Middachten. doorkruist
wordt door beukenlanen. Dit komt bijzonder duidIijk uit op een lucht-
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foto. In het noorden van deze bossen ligt het uitgangspunt van de ster. vormig aangelegde. beukenlanen, de Prins Willemsberg. Door hun geometrische aanleg liggen deze lanen vaak dwars op de grenzen der verschillende grondsoorten: grinddiluvium, kalkloze loessleem, overgangsmateriaal van loess naar fijne zanden, en fijne zander!. De beroemde
Middachter Allee staat 'op het bovengenoemde overgangsmateriaal. De
beuken van deze laan zijn ongeveer veertig meter hoog.
De topografie heeft, zoals wij hierboven reeds vermeldden, naast zijn
verband met de ligging. van het materiaal, ook een eigen betekenis. Het
hoogste punt van het terrein ligt ongeveer 69 meter boven A.P., terwijl
de laagste' gedeelten ongeveer 20 meter boven A.p. liggen. Juist de gecombineerde invloed van dit geaccidenteerd terrein, tezamen met de verschillen in grondsoorten en andere bodemfactoren, veroorzaken. grote
groeiverschillel!. Deze andere bodemfactoren zijn in het bijzonder: de
grindlaag die meestal voorkomt onder de loess en het fijne zand, een
harde gleylaag, humus en strooisel en nog enige andere. Zo zullen ook
de houtsoorten op de lagere gronden in het zuiden profijt van het zak- .
water hebben. terwijl c:J.e houtsoorten in het noorden op de kopjes op
.
69 A.P. biervan geen voordeel ondervinden.
Wat de grondsoorten. betreft denken wij vooral aan de korrelgrootte.
Deze. en de daarmee samenhangende factoren als:· watercapaciteit,
poriënvolume en capillaire opstijging verschillen sterk tussen grinddilul(ium, fijn zand en loess. Dientengevolge is er ook een groot verschil te
constateren tussen kopjes van overigens gelijke hoedanigheid, maar met
of zonder loessdek.
,
'
..
De expositie van de hellingen ten opzichte van de windroos brengt
ook verschillen teweeg, onder andere in verband met de verhoûding van
het waterhoudend vermogen vàn de grond tot de verdamping. In het
bijzonder de tegenstelling tussen noord- en zuidhellingen vraagt hierbij de
aandacht.
.
.
Bij aanleg en verzorging van bossen zal men met \,1 deze eigenschappen
rekening moeten houden. Daarom zijn aan de hand van de verkregen
inzichten metingen verricht. Het resultaat van. deze ·'metingen was van
dien aard, dat op verzoek van de rentmeester ontwerpen voor beplanting

"-

van gekapte terreinen zijn opgesteld, Wij laten daarom thans de uit
deze metingen verkregen gegevens, geïllustreerd met enige tekeningen,
volgen. Daarna zullen de practische toepassingen aangegeven worden.
•

a. Meetcijfers van beuken.

I

.
.
.
De beuken van. het Oude Middachter Bosch groeien op de kalkloze
loessleem. Vergelijkt men deze bomen met de beuken op het grinddiluvium van de Prins Willemsberg, dan blijkt dat de diameter op borsthoogte
van de eerste wel driemaal zo groot is, terwijl de hoogte 39-40 meter bedraagt. teg.ertover ongeveer 15 meter hoogte van de beuken op de Prins
Willemsberg. De leeftijd van deze twee groepen van beuken is ongeveer
gelijk en wel omstreeks 35 jaar, Ogenschijnlijk hebben op dit verschil zowel hoogteligging als' grondsoort invloed gehad. Zou men de tabel van
M 0 II e r (C a r I M 0 Il er, Bonitetsvise Tilvrekstoversigter B0g, Eg
og .R0dgran i Danmark, 1933) voor de beroemde Deense beuken toepassen voor de beuken die op Middachten op de loessleem groeien, dan
zouden die in de eerste boniteitsklasse worden gerangschikt (150 m" per •
\

rJ!I'!Uu,,,!\~"rU!.'lH!"'ln:nllllll[!

l"Ii"J"",r,II

I'

IIJ'11!'1nIl'drlll'Il"

',J'11JIu:""Hm'!'!I'l

225
ha op 35-jarige leeftijd). Op ,de kopjes met grindhoudend grof zand.
echter., die temidden van de loess omhoog steken. constateert men een
geringer boniteit. Een kalkrijke praeglaciale leemlaag op 50 cm onder
de oppervlakte kan op het grinddiluvium de gunstige werking van de
loess gedeeltelijk OVernemen. Dit verschil is op de Zendelingenplaats
goed waar te nemen .

•

b. Andere houtsoorten.

In de eerste plaats hebben wij ons
. onderzoek gericht op de beuken. De
verschillen zijn daar het markantste.
Maar ook bij andere houtsoorten zijn
boniteitsverschillen van zand- en loessgrond goed' waar te nemen. De fijnspar blijft in het algemeen in groei bij
houtsoorten als douglas, en larix zo
sterk ten achter. dat wij menen deze
buiten beschouwing te moeten laten.
Waar de loess 2 meter dik is zijn dou'glas en larix zwaar van bouw.. Op
Schetsje von de Prins WlllemJ,berg
de heuveltoppen vormen zij minder
met de negen br:ulccnlanen. waarhout. Het omgekeerde doet zich bij d'e
op In c:ljfers aangr:geven, de gemldd
d
d
delde diameter op. borsthoogte. ,
grove en voor; I eze groeit op e
De '!lCmlddelde hOoglc van deze
grofkorreIlige en fUne zanden zonder
."kcn I. ! ISm; de gcmlddcl"
grindlaag beter dan op de loess. Dit
, . ~lamd.er !.30c:m.
is waarschijnlijk een kwestie van aera-.
• •
tie van de grond in verband met de
Fig. I. Plattegrond van de Prins
I
I
dl
, Willemsberg
wort!O vorming. s er een grin aag op
' . geringe diepte aanwezig. dan moet de
"
"
groveden een àppervlakkig wortelstelsel maken:, een mindere groei komt
hiermee overeen. ,"
.
De Amerikaanse eik groeit zowel op de loess als op de grofkorrelige
zanden beter dan' de zomereik. Op de loessleem evenaardt de Amerikaanse-eik'" evenals de beuk de vorming van jaarringen van popqlieren
op de zware klei. Zowel eiken als beuken hebben, een mooie rechtopgaande stam met weinig verloop.
'
"
Behalve de beuken doen dus douglas en larix het op de loessgronden
goed. Mengt men 11 larixen met beuken dan zetten de eerste -snel op"
groeiende stam,men. Groveden en berk doen het op de loessleem minder
goed. Het lijkt gerechtvaardigd hieraan de conclusie te verbinden. dat
·v..oral de vlakwortelaars een goede groei op loéss vertonen. Ook blijkt
het van belang de grond gedekt te houden teneinde vochtverlies en de
ontwikkeling van een schadelijke kruidenvegetatie te voorkomen. Op het
zand deed. zoals wij zagen. de beul< het minder "goed dan op de loess.
Voorzover het grove zand met enige fijnere substantie (loess. fijn zand.
, humus) 'gemengd is. blijkt het mogelijk goede bossen te vormen door
beuken met grovedennen te mengen.
Naast het bedekt houden van de bodem en het mengen van houtsoorten is ook nog van belang er op toe te zien; dat strooisel en kleine takken
bij het dunnen blijven liggen en tot goede omzetting komen. Een goede .
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Fig. 2. Groeiversc:hillen in de beuken

bescherming tegen de wind zal men moeten aanbrengen. Vele loof- en
naaldhoutsoorten zullen vooral gemengd met struikvormige houtsoorten
moeten- worden gebruikt. Op Middachten woÎdt thans voor het aanbrengen van onderbeplanting in het bijzonder aart acacia. eschdoorn en
c

haagbeuk gedacht.

I

4. Practische Toepassingen.
Op grond van de bodemkaart bleek het nu mogelijk te zijn voor
enige percelen kaalgekapt terrein in overleg met de rentmeester van
Middachten een zodanig bebossingsplan op te maken. dat een
fraai resultaat met stelligheid kan worden verwacht. Bij wijze van
voorbeeld volgen hier de tekeningen VOOr vier blokken. De ontwerpen'
zijn van Juni 1947.
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Vak A. (fig. 4)
Voor vulhout kan m~n' aanwenA.E. - Amerikaanse-eiken
den: prunus ,
'
-'- Beuken
B
lijsterbes
, A-B - profiellijn
acacia, e.a.
e-D. - profiellijn
I
-;;" Douglassen
D
L
- Larixen
In de lente van 1947 was dit stuk met een roleg bewerkt. Nadien:
bleek nog veel Deschampsia f1exuosa of ongebroken humus over te zijn.
Vak B (fig: 5) ,
Een net van larixen met in het noordèn op de kop Amerikaanse-eiken
en in de laagte beuken, gemengd met haagbeuk en ander vulhout. De
larixen als diepwortelaars en lichte houtsoort staan 'met opzet tussen de
vlak- en hartwortelaars.
Vak C (fig, 6)
Een thans driejarige berkenopslag, welke oppervlakkig wortelt in
jzware oude beukenhumus. Er is een sterke vegetatie van Juncus en:

Deschampsia f1exuosa; in de laagte aan de noordzijde groeien kalkmin,I

VAK 8
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,
nende planten. op de helling worden rillen van een' meter breedte en
50 cm diepte gemaakt. Tussen deze rillen wordt Thomasslakkenmeel en
kalk aangebracht.
Voor degrondbedekking worden de berken zo veel mogelijk gespaard.
Er worden driejarige zomereiken ingeplant in breed verband, met Japanse

larixen als opdrijvers en vulhout ter bescherming van de bodem. Het
is de bedoeling tenslotte eiken over te houden, gemengd met acacia's en
onderhout van prunus, lijsterbes en tamme kastanje.

Vak D. (fig. 7)
De beuken worden aan de we,stzijde geplaatst en douglassen op de
hogere gedeelten, beide gemengd met vulhout ..
5. Conclusies .
. Door bodemkartering krijgt men een inzicht in :
a. Verspreiding en ligging van de verschillende grondsoorten en bodemtypen,
b. De optimale productiviteit van de grond,
c. De juiste methoden van aanleg, verzorging en kappen van opstanden.
In het bijzonder het punt b) is van belang, Immers, hierop moeten
de grondslagen van de voor Nederland zeer noodzakelijke opbrengsttafels
gebaseerd worden. Juist door bodemkartering en meting van de opstanden zijn opbrengsttafels voor verschillende houtgewassen te vervaardigen.
VAK D

o

Fig. 7
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Wij zijn overtuigd. dat het bovenstaande nog allerlei vragen openlaat

en allerminst aanspraak kan maken op volledigheid. Het onderzoek wordt
ook nog Voortgezet. De bedoeling was echter alleen met een practisch
voorbeeld tè,'wijzen op de grote betekenis van bodemkartering voor de
bosbouw. Alleen reeds de belangstelling voor "deze wijze van onderzoek
in de land- en tuinbouw en het bestaan van de plantensociologische
wetenschap wijzen in dezelfde richting. Mogen er in Nederland ook voor
de bosbouw de practische conclusies uit getrokken worden. Indien meer

resultaten worden bereikt. hopen wij. gezamenlijk of afzonderlijk. daarvan voor dit forum weer mededeling te doen. ,

Summary: Soil Survey and Forestry.
The writers are making ·soil. mapsof forest areas in the sandy soils
"of the Netberlands. They report on their work of last year in asmali
reg ion with sand "and loess. Principally woods consist, of beeches and
different conifers. They found differences in gr,?wth of more than 100 %.
due to ,soil type (texture of tbe different layers, humus. watercapacity)
and topography. They describe some replanting projects which were
made as a result of their mapping. Mapping continues and they hope ,to
report again in this journal in due time.
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