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INLEIDING
In deze publikatie zijn de resultaten neergelegd van een oriënterend onderzoek van
beboste hoge gronden in Midden-Nederland. De resultaten van het onderzoek van de
stuifzandgronden zijn reeds eerder gepubliceerd. Het doel van het onderhavige onderzoek wasdestudie van degronden opzichzelfen van de relatietussen de bodemgesteldheid en de groei van bepaalde houtsoorten. Dit laatste onderwerp iszo uitgebreid, dat
er slechts een eerste oriëntatie op dit gebied kon worden verricht. Het onderzoek stuit
bovendien op vrijwel onoverkomelijke moeilijkheden, hetgeen in hoofdstuk 5 nader
zal worden toegelicht.
FIG. 1. Het 'boombos' in het
Speulderbos. Rest van het
oude loofhoutbos van het
maalschap. Beuk en eik met
ondergroei van hulst

FIG. 1. The 'boombos' ('tree
forest') in the Speulderbos.
Remnant of the old communal
hardwood forest. Beach and
common oak with undergrowth
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Stiboka

Als basiskennis voor het begrip van de bodem is de geologie onmisbaar. Dank zij
het onderzoek van MAARLEVELD en CROMMELIN is er reeds veel over de geologie van
de beboste hoge gronden bekend. Een aantal detailproblemen, speciaal met betrekking
tot de bovenste lagen, moest nog worden opgelost. Het verband tussen geologie en
bodem was eveneens het onderwerp van studie. Ook over de vorming van het bodemprofiel was nog onvoldoende bekend. In hoofdstuk 1en 2worden de hoofdzaken van
geologie en bodemkunde van het gebied behandeld. In een afzonderlijke publikatie
zal dieper op deze beide onderwerpen worden ingegaan.
Enkele aspecten van de bodemkartering in dit gebied worden vervolgens onder de
loep genomen.
Tenslottewordt de bonitering van de grond besproken, terwijl in het laatste hoofdstuk de huidige stand van het onderzoek op dit gebied wordt weergegeven.
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• i l l • Strekkingsrichting van de gestuwde lagen
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Oudere stuwwal /Older push-moraines
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/J53 Steden en dorpen f Towns and villages

• oglaciale afzetting / Fluvioglocioldeposits

FIG. 2. De verbreiding van de stuwwallen en van het Fluvioglaciaal in Nederland, volgens G. C.
MAARLEVELD

FIG. 2. The occurrence of push moraine ridges and fluvio-glacial deposits in the Netherlands according to
G. C. MAARLEVELD

I. DE G E O L O G I E
1. I N L E I D I N G

Overziet men de Veluwe, dan vallen de stuwwallen op als belangrijkste element in het
landschap (kaartje, fig. 2).Zowel vanuit de rivicrdalen van Rijn en IJssel als vanuit de
Gelderse Vallei kijkt men tegen deze ruggen op.
Tussen de ruggen liggen de vlakkere gebieden, waar men het z.g. fluvioglaciaal
aantreft. Dit is een smeltwaterafzctting, die hoofdzakelijk uit zand en grint bestaat.
Het fluvioglaciaal en in mindere mate ook de stuwwallen, zijn gedeeltelijk door een
fijnzandige afzetting overdekt, het z.g. dekzand. Dit dekzand is op sommige plaatsen
in historische tijd weer verstoven, waardoor de bekende zandverstuivingen zijn ontstaan.
Deze belangrijkste elementen van het landschap, de stuwwallen, het fluvioglaciaal,
het dekzand en hetstuifzand, zullen indithoofdstuk watmeerindetailbekeken worden.
2. D E S T U W W A L L E N

Voor de voorlaatste ijstijd (Risz) was de Veluwe een riviervlakte, waar door snel stromend water hoofdzakelijk zand en grint werden afgezet. De rivieren hadden een geheel
ander karakter dan tegenwoordig. Ze stroomden veel sneller en hadden geen vaste
rivierbedding, maar veranderden hun loop voortdurend. De afzetting, die ontstond
was daardoor zeer grillig. Zowel in horizontale als in verticale richting ontstond een
onregelmatig patroon van geultjes en zandbanken, dat door de voortdurende verleggingen weer werd opgevuld en afgesneden. Plaatselijk was er in deze grote vlakte wel
eens een periode van rustiger scdimentatic-omstandigheden. Daar konden dan kleilagen tot afzetting komen. Ook verstuiving zal op de droogvallende gedeelten wel hebben plaatsgevonden. Hiervan getuigen de plaatselijk voorkomende dikke homogene
lagen van fijn zand. Mineralogisch bestaat er een groot verschil tussen het oudere en
het jongere deel van deze afzetting. Het onderste gedeelte bestaat uit z.g. 'witte'
zanden (CROMMILIN, 1953). Deze zijn zeer kwartsrijk en vormen een arm moedermateriaal. Het bovenste deel bestaat uit z.g. 'bruin' zand, dat gesteentefragmenten
bevat, o.a. schieferbrokjes. Dit zand heeft een bont uiterlijk; het is een rijker moedermateriaal dan het 'witte' zand.
Tijdens de voorlaatste ijstijd drong het landijs met grote lobben dit gebied binnen.
Deze ijsmassa's lagen o.a. in het tegenwoordige IJssel- en oostelijk Rijndal en in de
Gelderse Vallei. Door de grote druk, die vooral zijwaarts werd uitgeoefend, werden
grote schollen uit de diep bevroren grond losgebroken en in schuine stand dakpansgewijs op elkaar gestapeld tot stuwwallen (fig. 3). In deze schollen traden breuken en
plooiingen op.
De vraag rijst, in hoeverre er na deze vergaande verstoring van een op zichzelf reeds
grillige afzetting, nog enig systeem is te vinden in de opbouw van de stuwwal. De
schollen blijken meestal vrijwel evenwijdig aan de lengterichting van de stuwwal te zijn

10
gelegen. De richting van de snijlijn van een vlak van de oorspronkelijke gelaagdheid
met het horizontale vlak noemt men de strekking. MAARLEVELD (1953) heeft deze
strekking op veleplaatsen opgemeten. Het resultaat hiervan zijn de strekkingslijnen in
fig. 2.
Het oppervlak is zowel door het landijs afgcslepen, als door latere erosie vervormd
(MAARLEVELD, 1951). Het landijs heeft slechts een ijle bestrooiing met zwerfstenen
achtergelaten, terwijl keileem slechts sporadisch voorkomt. De erosie vond plaats
tijdens de Würm-ijstijd, een periode waarin de ondergrond permanent bevroren was.
Het smeltwater van de sneeuw kon toen niet in de ondergrond wegzakken. Door het
afvloeiende smeltwater werden dalen uitgeslepen.
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Flu. 3.Schematische dwarsdoorsnede waarin de schubstructuur van de Archcmerberg is weergegeven.
(Naar J. D. DE JONG - On the structure of the pre-glacial Pleistocene of the Archcmerbcrg-GVo/^/e?
en Mijnbouw, Nw. Serie nr. 3, 14e Jrg. 1952)
FlG. 3. Diagrammatic cross section showing inbricated structure of the Archcmerberg (from J. D. DE
JONG—On the structure of the pre-glacial Pleistocene of the Archcmerberg—Geologie en Mijnbouw,
Nw. serie nr. 3, 14eJrg. ƒ952)

Waar verscheidene dalen zich tot een breed trechtervormig dal verenigen, vindt men
nu een grofzandige kriskras-gelaagde afzetting, die hier, na de aanvankelijk optredende erosie, is gevormd.
Naast deze erosie vond er over het gehele oppervlak van de stuwwal afglijding van
grond plaats over de permanent bevroren ondergrond (EDELMAN en STEUR, 1951).
Dit verschijnsel, dat ook nog tijdens de dekzandafzetting optrad, wordt solifluctie
genoemd. Alseen brijachtige massa glijdt de bovenste laag de helling af. Hierbij treedt
een zekere mate van menging op. Vandaar dat de bovengrond van het gestuwd Preglaciaal altijd uit een wonderlijk mengsel van verschillende korrelgrootten bestaat. Op
een diepte van ongeveer 50tot 200 cm vindt men meestal het niet vergleden gestuwde
materiaal weer terug.
We hebben geconstateerd, dat de horizontaal gelaagde afzettingen door de stuwing
schuin zijn komen te staan. Over het algemeen isde strekking van de lagen echter nog
vrijwel evenwijdig. Denkt men de solifluctielaag weg, dan zien we het volgende (fig.4).
De schuinstaande lagen komen als evenwijdige stroken aan het oppervlak. Hierbij
bestaat een 'laag' in hoofdzaak uit een bepaalde korrelgrootte (RICHTER, 1950;
SCHELLING, 1953). In verband met de grilligheid van de afzetting moet men echter met
een vrij aanzienlijke 'verontreiniging' met laagjes van afwijkende korrelgrootte reke-
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ning houden. Binnen een als homogeen aangegeven oppervlak komen verontreinigingen van 12tot 20%voor. Bij het betrekkelijk geringe aantal boringen dat werd
verricht,isdehoeveelheid afwijkingen waarschijnlijk onderschat. Met een groter aantal
waarnemingen bestaat demogelijkheid datmeneen relatief groter aantal afwijkingen
zal constateren.
Zoals werd opgemerkt isdebovenste laag door afglijding minder ofmeer vermengd.
Wanneer een gering verschil tussen solifluctielaag en ondergrond hierbij niet wordt
meegerekend, vindt men bij een aantal waarnemingen (10 à 20%)dat de textuur
van de solifluctielaag en die van de onderliggende gestuwde laag sterk van elkaar
afwijken. Detotalehoeveelheidafwijkende waarnemingen bedraagt rond 30%. Gezien
de grote grilligheid vande afzetting isdit percentage niet onredelijk en blijkt het karteren van korrelgrootteverschillen weldemoeite waard.
In de onderzochte dalen bleek het solifluctiedek welwat dikker te zijn, maar het
patroon van deevenwijdige stroken werd er niet door verstoord. Slechts de breedste
dalen en vooral de trechtervormige dalen zal men op de kaart moeten aangeven.
Hierin isnl.eenonregelmatige afzetting tevinden, die sterk doet denken aanhethierna
te bespreken Fluvioglaciaal.
In dezuidelijke stuwwallen vinden wevrijwel uitsluitend bruin zand. Naarmate we
naarhet noorden gaan neemt dehoeveelheid witzand toeenkrijgt tennoorden van het
dorp Epegeheel deoverhand ophetbruine zand (CROMMELIN, 1953).
FIG. 4.Vereenvoudigd blokdiagram
van het gestuwd pre-glaciaal onder
het solifluctiedek
1.fijnzand
2. matig grof zand
3. matig tot zeer grof zand
4. zeer grof zand
5. grintrijk zeer grof zand
FIG. 4. Simplified block diagramof
thepushedpreglaciaalhelowthesolifluctionlayer
1.veryfineandfinesand
2. medium sand
3. coarse sand
4. coarseto verycoarse sand
5.gravelly verycoarse sand

Bruin en wit zand komen voor in afwisselende stroken, georiënteerd volgens de
strekking ( D EJONG, 1952, 1955).

Over hetalgemeen vinden wedebetere gronden (humusijzerpodzolen) opde bruine
zanden enprofielen vangeringer kwaliteit (humuspodzolen) ophetwitte zand.
De bedekking metdekzand of loss wordt bij het dekzand besproken.
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3. H E T F L U V I O G L A C I A A L

Na de vorming van de stuwruggen smolt het landijs af. Enorme hoeveelheden smeltwater moesten worden afgevoerd. Waar een laag gedeelte in de stuwwal voorkwam
kon het smeltwater over de wal heen naar het ijsvrije gebied aan de andere zijde lopen.
Dezesmeltwaterstromen vormden grillige afzettingen. Ze voerden in hoofdzaak erosieprodukten van de stuwwal aan, vermengd met geringe hoeveelheden door het landijs
getransporteerd materiaal. Kleilagen kwamen slechts op enkele plaatsen tot afzetting.
Ook in deze afzetting werden gedurende de Würm-ijstijd dalen geërodeerd. Behalve
in de laagste delen staan deze nu droog. Het zijn droge dalen, zoals die ook in de stuwwallen worden gevonden.
Van enig systeem in de verbreiding van verschillende korrelgrootten is hier vrijwel
geen sprake. Wel is er in het zuidelijke fluvioglaciaal op de Veluwe een tendens van
afnemende korrelgrootte gaande van hoog naar laag.
Overigens iser op korte afstand een dusdanige wisseling in korrelgrootte te vinden,
zowel verticaal als horizontaal, dat dit op een schaal 1:5000 niet te karteren is. Ook
mineralogisch is het fluvioglaciaal een mengsel. Het zuidelijke fluvioglaciaal is
waarschijnlijk hoofdzakelijk uit bruin zand opgebouwd. In het noordelijke fluvioglaciaal komt relatief meer wit zand in het mengsel voor.
MAARLEVELD (1953) heeft aangetoond, dat er een ijslob heeft gelegen in het dal van
de Leuvenumsebeek. Tussen dit ijs en de stuwrug zijn hooggelegen grofzandige fluvioglaciale afzettingen gevormd, langs de rand van de stuwwal. Bovendien komt hier
plaatselijk een zware fluvioglaciale klei voor, die aanleiding geeft tot de vorming van
schijngrondwaterspiegels.
Door hun relatief lage ligging zijn grote delen van het fluvioglaciaal met dekzand
overdekt.
4. H E T D E K Z A N D

Het dekzand iseenwindafzetting, dieaan het einde van de laatste ijstijd werd gevormd.
Over een vrijwel onbegroeide vlakte konden sneeuwstormen het zand over grote afstanden meevoeren. De kenmerken van het dekzand zijn: de fijnheid van het zand
(M 50 = rond 150it), de gelijkmatigheid van de afzetting, de zwak golvende topografie en in vele gevallen het voorkomen in vrijwel aaneengesloten dekken over grote
oppervlakten.
De afzetting vond in verschillende perioden plaats. Aanvankelijk zijn grote oppervlakten met dekzand overdekt. In een latere periode is dikwijls zand over korte afstanden verplaatst en zijn afzettingen van geringere omvang ontstaan.
Tegelijk met hetdekzand islossafgezet. Deze loss bestaat grotendeels uit materiaal
kleiner dan 50/x. Dit is veel lichter dan het dekzand en werd dan ook verder van de
oorsprong, het drooggevallen Noordzeebekken, afgezet.
Het iste begrijpen, dat dit fijne materiaal alleen in de luwte tot afzetting kon komen.
Men treft het dan ook alleen aan de oppervlakte aan langs de zuidoostelijke Veluwezoom (VINK, 1949)en bij Groesbeek, in dalen dieten opzichte van noordwesten winden
in de luwte zijn gelegen.

13
De verbreiding van het dekzand op de stuwwallen en het fluvioglaciaal verschilt
vrij sterk.
a. Het dekzand op de stuwwallen
In het algemeen ligt het dekzand tegen de flanken van de stuwwallen in dikke lagen.
Op de stuwwal naar boven gaande wigt het geleidelijk uit. Op de kleinere stuwwallen
reikt het dekzand verder over de stuwwal dan op de grotere. In dalen dringt het verder
in de stuwwal door. In enkele gevallen (zie fig. 5)ligt het dekzand ook op de hoogste
punten van de stuwwal.

WtifrH-ti

Dekzand in d i k k e en aangesloten afzettingen
Thick and concatenated cover sand deposits
Dekzand op s t u w w a l l e n en andere ruggen
Cover sand on push-moraines and other ridges
Lokale dekzanden m e t solifluctiematehaal
Local cover sands with solifluxion material
Dekzandruggen (pseudo-osar)
Cover sand ridges (pseudo-osar)
Stuifzandruggen
Inland dunes

EU

Loss /Loess
Loss in de diepere o n d e r g r o n d
Loess in the substratum

FIG. 5.De verbreiding van stuifzand en dekzand in Midden-Nederland volgens G. C. MAARLEVELD
FIG. 5.The occurenceof inlanddune sand and cover sand in the Centra!Netherlands,accordingto
G. C. MAARLEVELD
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In het noorden en oosten van deVeluwevindt men langgerekte dekzandruggen (z.g.
pseudo-Asar) boven op de stuwwal (MAARLEVELD, 1951).
Waar het dekzand uitwigt, vinden we dikwijls een mengprodukt van gestuwd Preglaciaal en dekzand. Deze menging is o.a. door afglijding (solirluctie) ontstaan.
b. Het dekzand op het fluvioglaciaal
Over grote oppervlakten is het fluvioglaciaal met dekzand bedekt. Uit bodemkundig
oogpunt is hier alleen het dekzand van betekenis.
c. Het stuifzand
Zoals ook uit fig. 5 blijkt is het stuifzand meestal uit dekzand ontstaan (SCHELLING,
1955). Dit dekzand kan zijn een vrijwel aaneengesloten dekzandgebied, of een smalle
dekzandrug (pseudo-Asar).
Bij de verstuiving wordt de oorspronkelijke golvende dekzandtopografie aangetast
en vervormd. Dikwijls stuiven droge koppen en ruggen uit, terwijl de oorspronkelijke
laagten in vele gevallen intact blijven en overstoven worden.
Opdeeneplaats verdwijnt het bodemprofiel, dat inhet dekzand isgevormd, volledig.
Vlak daarnaast wordt het bodemprofiel overstoven.
Hierbij speelt de vegetatie een belangrijke rol. Op sommige plaatsen is er nl. een
begroeiingaanwezig,dieaan de overstuiving isaangepast. Deze vegetatie vormt humus
in perioden van betrekkelijke rust. In een volgende periode van overstuiving wordt
dit humeuze laagje weer overdekt. Zo ontstaat in het stuifzandpakket een afwisseling
van dunne humeuze laagjes en laagjes van zuiver zand.
Devoornaamste factor diedevruchtbaarheid van hetstuifzand bepaalt ishet humusgehalte van het stuifzanddek (SCHELLING, 1955).

II. DE BODEM EN Z I J N B E L A N G R I J K S T E
EIGENSCHAPPEN
1. I N L E I D I N G , H O O F D I N D E L I N G

Wanneer men een gat graaft en het bodemprofiel bekijkt, krijgt men direct een bepaalde algemene indruk. Men kan bijv. alleen maar fletsgeel zand zien, zonder donkere bovengrond (orde 5, tabel 1).
A

In hoofdzaak onverteerde plantenresten

00

A0
A1

A2

Mainly undecomposed plant debris
Gedeeltelijk verteerde plantenresten
Organic debrispartially decomposed
Donker gekleurde laag met een hoog gehalte aan organische stof,
vermengd met minerale bestanddelen
Dark coloured horizon with a high organicmatter content,mixed with mineral
matter

Licht gekleurde laag met maximale uitspoeling
Light colouredhorizonof maximum eluviation

Overgang van A naar B, maar meer gelijkend op A dan op B

A3
B1

Transitionof A to B, but morelike A thanB

Overgang van B naar A, maar meer gelijkend op B dan op A
Transitionof BtoA but more like B than A

Maximale ophoping van klei of ijier en/of organische stof
Maximum accumulationof clay or ironand/or organic matter

B2

Toevoeging h achter B2: sterke ophoping van verteerde organische stof
Addition h to B2: pronouncedaccumulation of decomposed organic matter

Overgang van B naar C, meer gelijkend op B dan op C

B3

Transitionof Bto C, but more like Bthan C

Verweerd moedermateriaal waarin het bodemprofiel is ontwikkeld
Weathered parent-material in which the soilprofile hasbeen developed

Afwijkende laag, niet behorend tot het moedermateriaal
Loyer with different characteristics, not belonging to the parent-material

FIG. 6. Schema van de benaming van lagen van het bodemprofiel; een hypothetisch bodemprofiel
FIG. 6. Schemeof thedesignation ofthehorizons ofthesoilprofile; ahypotheticalsoilprofile
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TABEL 1. Kenmerken van de hogere eenheden van bodemclassificatie in het onderzochte gebied'
TAM E I. Characteristics of the higherunitsof soilclassificationfor theinvestigatedarea1
Klasse
Class

Orde
Order
A
5

Geen of zwak
Absent or weak

Groep
Group
B

Geen of zwak endun
Absent or weak

Humusarme zandgronden
Humus-poor sand soils
Licht humeuzc zandgronden
Slightly humose sand soils
Diep omgewerkte zandgronden
Deeply reworked sand soils

4

2

Duidelijke Al
Prominent Al

Duidelijke A l ,
ev.A2
Prominent Al
event. A2

Geen of zwak ofwel
aanwezig, maar met
A>50cm
Absent or weak or
present but with A
>50 cm

Humus Bofhumusijzer B
Himms-B orhumus iron-B

Humeuze zandgronden
Humose sand soils
Diep humeuze zandgronden (Oud
bouwland)
Deeply humose sand soils (Old arable
land)
Primaire humusijzerpodzolen
Initial humus iron podzols

Secundaire humusijzerpodzol
Secundaryhumusironpodzols

Humuspodzolen met B2h en ijzer
onder de B2h
HumuspodzolswithB2handiron below
the B2h
1
Deomschrijvingen in deze tabel zijn alleen opgesteldvoorhetonderscheidtussen hoge grondenonderling. Met het
onderscheid tussen hogeenlugegrondenisgeen rekening gehouden.

Er kanopditfletsgelezand eenzwarteofzeer donkerbruinebovengrondvoorkomen(orde4,tabel 1).Tenslottekaneronderdezwarteofzeerdonkerbruine bovengrond eensterkergekleurdelaagliggen(bijv. geelofroodbruin) diegeleidelijknaar
benedenweerinfletsgeelzandovergaat(orde2,tabel1).Hiermeezijnde belangrijkste
onderscheidingen inruwetrekken aangegeven.
In de bodemkunde worden de verschillende lagen waaruit het bodemprofielis
opgebouwd metdesymbolenA,B enCaangeduid,ziefig.6.
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Kenmerken
Characteristics

Zandgronden bestaande uit schoon, geel zand, soms met enkele dunne, lichtgrijze laagjes.
Sand soils consisting of clear yellow sand, sometimes with some thin light-grey layers
Stuifzanddek van > 5 0 cm dikte, bestaande uit geel zand met veel grijze laagjes
Inland dime sand cover with a thickness ^>50 cm consisting of yellow sand with many thin grey layers
Diep omgewerkte zandgronden, licht humcus, los tot meer dan 50 cm diepte
Deeply reworked, slightly hitmose sand soils, loose to a depth of more than SO cm
A-horizont dunner dan 50 cm, direct op C-laag gelegen
A-horizon thinner than SOcm directly overlying C-layer
A(opgebracht dek + deAl-horizont van het begraven profiel)dikker dan 50 cm. Hieronder kan een inspoelingslaag liggen, die voor de indeling echter van geen betekenis is.
A (anthropic surface layer 4 A1-horizon of the hurried profile) thicker than SOcm. Underneath an illuvial
horizon may occur which is however oj'no importance for the classification.
Bruinzwartebovengrond(Al)metIoodzandkorrels,die op enige afstand niet opvallen,geleidelijk overgaande
ingeel-totoranjebruine B-horizont. Indeondergrond eventueel dunne oranjebruine banden (fibers),niet meer
dan 2 zwarte fibers.
Brownish-black topsoil (A1) withbleached sandparticles conspicuous at some distance, merging into a yellow- to
orange-brown B-horizon. In the subsoil eventually thin orange-brown fibers, no more than 2 black fibers
Profiel alsvorige,maar dunnereB.Hierondereenlichtgele tot lichtgrijsgele laag, op een zwaardere geelbruine,
bruine tot oranjegele B-horizont, ontstaan door klei-inspoeling
Profile as thepreceding one but with a thinner B-horizon underlain by light-yellow to light yellowish-grey layer
over a heavier yellowish-brown to yellowish-orange B-horizon originating jrom clay illuviation
Gronden met een grijzeloodzandlaag rustend op een zwarte, sterk humeuze laag, abrupt overgaand in roodbruin of bruin zand. Meer dan 2 zwarte fibers in de ondergrond
Soils with a grey bleached sand layer overlying a black strongly humose layer abruptly grading into reddishbrown or brown sand. More than 2 black fibers in the subsoil
1

The descriptions in this table are only applicable to the distinction of high soils mutually. The distinction between highand
tow soils is not accounted for.

Het eerste profiel bestaat alleen nog maar uit onveranderd moedermateriaal. In
het tweede profiel kan men een A- op een C-laag onderscheiden. Bij het derde voorbeeld kan men al van een ABC-profiel spreken.
De B-horizont of inspoelingslaag speelt een belangrijke rol in de bodemkunde. Er
kan op de Veluwe ijzer in opgehoopt zijn, dikwijls tezamen met humus, in sommige
gevallen hoofdzakelijk humus. In bepaalde gevallen bevat de B-horizont meer klei
dandeA.
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Met deze kennis gewapend kan men de gronden van de Veluwe in een aantal belangrijke groepen indelen.
Infig.7isdit schematisch weergegeven,terwijl intabel 1 detypische eigenschappen
van iedere groepzijn tevinden.
Voor het beschrijven en begrijpen van het bodemprofiel is het van belang om een
ideete hebben van devorming van het bodemprofiel.
In het begin is er alleen het moedermateriaal. Vervolgens ontstaat hier bovenin
een humeuzelaag, de Aj. Daarna kan er een humusijzerpodzol worden gevormd met
Fio. 7. Schema van de hoofdindeling van de gronden van het onderzochte gebied
FIG. 7. Outlineof thehigher unitsof soilclassificationfor theareadescribedinthisstudy
1
Humusijzerpodzol

2
Humusijzerpodzol met
textuur-B

S
Humuspodzol zonder
kenmerken ontstaan
onder sterke invloed
van water

Podzols

Humus iron podzol

Humus iron podzol
with textural-B

Humus podzol without
characteristics
associated with
wetness

ORDE 4

1
Gleygrond met een
duidelijke A l

2
Diep humeuze zandgrond (oud bouwland)

Soils with a
prominent Al

Gley soil with a
prominent Al

Deeply humose sand
soil (old arable land)

ORDE 5

1
Heterogene gronden

2
Zeer humusarme
grond (stuifzand)

3
Uiterst humusarme
grond (stuifzand)

Heterogeneous soils

Very humus-poor soil
(inland dune sand)

Extremely humus-poor
soil (inland dune
sand)

ORDE 2

Podzolen

ORDER 2

Gronden met een
duidelijke Al
ORDER 4

Gronden zonder
duidelijke
bodemvorming
ORDER 5

Soils without
distinct profile
development

eenAjBC-profiel. Dit kan weerineenA^BC-profiel overgaan,waarin duseenloodzandlaag is ontwikkeld. In dit profiel kan nu een humuspodzol worden gevormd.
Hierbij ontstaat onder indeA2eenlaagmet sterke humusophoping (Bah).
OnderdezeB2htreftmendannogdeB-laagvandeoorspronkelijke humusijzerpodzol
aan. In bepaalde gevallen, op relatief rijker moedermateriaal (bijv. loss), kan er
tussenhet stadium van hetAC-profiel endatvandehumusijzerpodzol nogeenstadium
voorkomen waarin gele lichtere A2wordt gevormd en een B-horizont, die door kleiinspoeling zwaarder isdan A-en C-laag.In de A2-horizont van dit profiel kan ineen
laterstadiumweereen humusijzerpodzol enten slotte zelfseen humuspodzol gevormd
worden.
Voor de classificatie en de bonitering van het bodemprofiel zijn deze kenmerken
van voorgaande stadia van bodemvorming dikwijls van betekenis.
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2. D E B E L A N G R I J K S T E B O D E M E I G E N S C H A P P E N

Voor de plant is het bodemprofiel van belang voor de vochtvoorziening, de voeding
met mineralen en de beworteling. De beworteling is sterk afhankelijk van de beide
eerstgenoemde functies.
We beperken ons tot gronden, die niet onder invloed van het grondwater staan.
Hierbij wordt de vochtvoorziening bepaald door de korrelgrootteverdeling (textuur)
en eventueel voorkomende gelaagdheid en door het gehalte en de verdeling van de
humus door het bodemprofiel.
De voeding met mineralen is afhankelijk van de hoeveelheid en de opneembaarheid
van verschillende elementen. Fosfaat en stikstof zijn hierbij het belangrijkste. De chemische vruchtbaarheid wordt bepaald door de vruchtbaarheid van het moedermateriaal en de ophoping van voedingsstoffen, vooral in de humus. Door bemesting
kan de natuurlijke vruchtbaarheid sterk zijn gewijzigd.
De beworteling reageert zowel op de vochthoeveelheid en de vochtverdeling, als
op de grootte en verdeling van de chemische vruchtbaarheid.
Daarnaastzijndeaardendeverdeling over het profiel van de vastheid en het poriënvolume voor de beworteling van grote betekenis. Deze worden o.a. bepaald door de
textuur en het optreden van verdichtingen.
3. D E V O C H T V O O R Z I E N I N G IN VERBAND MET ENKELE
BODEMEIGENSCHAPPEN

Vanzelfsprekend worden alleen die lagen in de beschouwing over de vochtvoorziening betrokken, die doorworteld worden.
In Midden-Nederland valt er gedurende de vegetatieperiode onvoldoende neerslag
om de verdamping aan te vullen. Het tekort bedraagt 100 à 150 mm water, wanneer
men aanneemt, dat het bos evenveel verdampt als een open wateroppervlak.
De verhouding tussen de werkelijke verdamping en die van een vrij wateroppervlak
isvoor iedere houtsoort verschillend. Bovendien verdraagt de ene houtsoort een tekort
aan gemakkelijk opneembaar water beter dan een andere. Hier is nog onvoldoende
van bekend om de berekening van de vereiste hoeveelheid water mogelijk te maken.
De orde van grootte van het tekort gedurende de vegetatieperiode is bij benadering
te stellen op 50tot 150mm. Dit moet worden aangevuld uit het bodemprofiel.
In het bodemprofiel kan een zekere hoeveelheid water worden vastgehouden. Deze
hoeveelheid, de z.g.veldcapaciteit iseenconstante grootheid voor een bepaalde grond.
Bepaalt men het vochtgehalte in februari, dus na een regenrijke periode, nadat het.
enkele dagen niet heeft geregend, dan vindt men deze veldcapaciteit. Het water blijkt
hierbij met een spanning van ca. 1/10 atmosfeer (pF 2,0) te worden vastgehouden.
Alles wat er meer in de grond wordt gebracht zakt weg.
Nu is niet al het water, dat bij deze druk aanwezig is, ook voor de plant beschikbaar. Boven een bepaalde onderdruk (15 à 16 atmosfeer of pF 4,2) kan de plant het
water niet meer opnemen. Dit wordt het verwelkingspunt genoemd. Bij benadering
kan men dus het voor de plant beschikbare water, dat in een profiel vastgehouden kan
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worden, bepalen uit het verschil tussen veldcapaciteit (pF 2,0 of 2,2 afhankelijk van
de methode van bepaling) en verwelkingspunt (pF 4,2).
Deze grootheden blijken in een nauw verband te staan met het percentage organische stof en het percentage lutum dat in een bepaalde laag aanwezig is (fig. 8). Dit
opent de mogelijkheid in de toekomst het beschikbare vocht met behulp van deze
grootheden voor ieder bodemprofiel te berekenen.
HIM H.s

b.ii>Fio
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FIG. 8. Het verband tussen het humusgehalte en de veldcapaciteit
(vochtgehalte in volume% bij pF2,0)

FIG. 8. The relation between organic
matter content and field capacity
(moisture content in volume % at
pF 2,0)

Men moet hierbij wel beseffen, dat de exacte einduitkomst van een berekening
toch slechts een benaderde waarde kan opleveren.
Om een indruk te verkrijgen van de veldcapaciteit moet men eerst iets weten van de
grootte en de verdeling van het gehalte aan organische stof en lutum.
4. D E O R G A N I S C H E STOF IN HET B O D E M P R O F I E L 1

De totale hoeveelheid organische stof kan zeer aanzienlijk zijn. In de humusijzerpodzolen kunnen we (volgens niet-gepubliceerde gegevens van VAN GOOR) hoeveelheden
van 80tot 350ton/ha, meestal 150à 200ton/ha, aan organische stof vinden.
Voor de humuspodzolen zijn slechts weinig gegevens beschikbaar. Hier varieert
de hoeveelheid van 121 tot 267 (gemiddeld 196) ton/ha. Een indruk van de gehalten
in de verschillende lagen, geeft fig. 9.
In de humusijzerpodzolen komen de hoogste gehalten in de bovengrond voor,
terwijl ze naar beneden toe geleidelijk afnemen. In de humuspodzolen vindt men twee
maxima, een in de bovengrond en een in de B2.
5. H E T L U T U M G E H A L T E IN HET BODEMPROFIEL

De mogelijke variaties in het lutumgehalte en de verdeling hiervan zijn groot. Een gemiddelde is daarom een weinig zinvol gegeven. Uit enkele voorbeelden blijkt wel, dat
de gehalten over het algemeen laag zijn (fig. 10),hoewel ook plaatselijk veel zwaardere
gronden voorkomen.
1

De hoeveelheid organische stof opgehoopt op het bodemprofiel blijft hier buiten beschouwing
omdat deze hoeveelheid door de behandeling van bos en grond op korte termijn sterk kan variëren.
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FIG. 9. Het verloop van het humusgehalte met toenemende diepte in het
bodemprofiel van enkele humusijzeren humuspodzolen
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content with increasing depth in thesoil
profile of some humus iron-andhumus
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Develdcapacitcit varieert voordegronden meteen duidelijk bodemprofiel van 40tot
150 à200mm.
Hiervan is ongeveer een kwart deel niet beschikbaar. De verdeling van het vocht
over het bodemprofiel isin hoofdzaak afhankelijk van hethumusgehalteenvoordeze
zandige gronden in veel mindere mate van het lutumgehalte. Het is dus logisch, dat
20£

FIG. 10.Voorbeeld van het gehalte aan deeltjes < 2 /t en <50 /i
in een humusijzerpodzol en een humuspodzol
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FIG. 10.Example of the clay and silt content in a humus iron
podzolandahumuspodzol
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de vochtverdeling eenzelfde beeld vertoont als de humusverdeling (fig. 11). Ook hier
ziet men dus weer de grootste hoeveelheid in de bovengrond bij de humusijzerpodzolen en een geleidelijke afneming naar beneden,wanneerertenminstegeenzwaardere
lagen voorkomen. In de humuspodzolen ziet men duidelijk twee maxima, een in de
bovengrond eneenindeB2.
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7. D E C H E M I S C H E V R U C H T B A A R H E I D IN VERBAND MET ENKELE
BODEMEIGENSCHAPPEN

a. Fosfaat
Als de eenvoudigste maat voor de aanwezige hoeveelheid fosfaat kan men het totaalfosfaatgehalte gebruiken (aangeduid als P-totaal). Hoewel dit fosfaat niet allemaal
even gemakkelijk door de plant kan worden opgenomen, blijkt deze maatstaf toch
voor bomen nog het best te voldoen.
Een indruk van de totale hoeveelheden fosfaat, die in de bewortelde laag in tonnen
per ha aanwezig zijn, verschaft ons fig. 12.
Indelemigehumusijzerpodzolen blijkt dit gemiddeld 2,57 ton/ha tezijn (VAN GOOR,
1952),in de humuspodzolen 1,73 ton/ha(gering aantal waarnemingen). In vergelijking
met gegevens van VALMARI (1921) uit Zuid-Finland, met 0,25-1,48 ton P 2 0 5 ha in de
laag0-20 cm, zijn deze cijfers niet ongunstig. In vergelijking met gegevens van RENNIE
(1955) voor 'Moors' met 3,48-5,5 ton P2Oä/ha (gehalte boven de 'pan') zijn deze
cijfers laag te noemen.
Meestal wordt gewerkt met het totaal-fosfaatgehalte uitgedrukt in mg per 100 gr
grond. Dit is voor de bovenste 25 cm in de lemige humusijzerpodzolen gemiddeld 37,
in de humuspodzolen 23. Tussen beide maatstaven bestaat een zekere correlatie (zie
fig. 12) bij de humusijzerpodzolen. Bij de humuspodzolen is deze correlatie minder
sterk, wanneer men niet het sterk humeuze deel van de B-laag mee heeft bemonsterd.
Een verklaring hiervoor vindt men in de verdeling van het fosfaat door het profiel.
De verdelingvan hetfosfaat door het bodemprofiel loopt voor verschillende gronden
sterk uiteen. In fig. 13 zien we het opvallende verschil in de verdeling van het totaalfosfaat tussen een typische, lemige humusijzerpodzol en een humuspodzol.
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FIG. 12. De hoeveelheid fosfaat (P205)
in de bewortelde laag in tonnen per ha in
verband met het totaal-fosfaatgehalte (P)
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1000 kg/ho

^roofdlaytr

ÏB.23

, Hvjmusijierpodioltn
Humus iron podzols
HumuspodzoLtn
Humus podzols

FIG. 12.Thephosphatecontentintherooted
zoneintonsperhainrelation withthe total
phosphatecontent (mg/100 g soil) in the
upper 25cm of thesoilprofile

P-totaal mdt bovcrwtt 25cm
Total phosphatt
inth*upp9r25cm
100mg/100g

Humusijzerpodzolen van de Veluwe (naar gegevens van C. P. VAN GOOR)
Humusironpodzolsof the Veluwe (from dataof C. P. VAN GOORJ
0

n

20

30

10

SO

90

BO

mo/
no/iooj

P-totool
Tololphosphdtt

/
/
/
/
/___——

40•

60

/
\

/

/

/
/
/
/

•>

WO'

120

90

\
>
//

20

80

70

60

I
1
1
1

1
1

_ Humusijzorpodzol
Humus ironpodzol

Humutpodzol
Humuspodzol

U0J
dieptt m cm
dtptfi in cm

FIG. 13. Deverdelingvan het totaal fosfaat over het bodemprofiel ineenhumuspodzol eneen humusijzerpodzol
FIG. 13. Thedistribution of totalphosphateinahumuspodzol anda humusironpodzol

24

In heteerste geval wordt hethoogste gehalte bovenin hetprofiel aangetroffen en
daalt dit gelijkmatig naar deondergrond. Bijdehumuspodzol zijn erhogere gehalten
in de A^ endeB-horizont, maar een veel lager gehalte inde tussengelegen loodzandlaag ende ondergrond.

De verhouding

P-citr.
—isin delemige humusijzerpodzolen ong. 0,2 (VAN GOOR,
P-totaal

1952).
Uit hetvoorgaande kanmen concluderen, datde profielvorming methet niveau
en de verdeling van het fosfaatgehalte in het bodemprofiel samenhang vertoont.
De inhetprofiel aanwezige hoeveelheden fosfaat zijn hoofdzakelijk afkomstig uit
het bodemprofiel zelf. De ophoping isontstaan door opname via de wortels en terugkeer inde bovenste laag van degrond viahetstrooisel. Datereen verband bestaat
tussen deaard endevruchtbaarheid van hetbodemprofiel endevruchtbaarheidvan
het moedermateriaal ligt voor de hand.
In destuwwallen treft men twee soorten zand aan, 'bruin' en'wit' zand. Volgens
een onderzoek ishettotaal-fosfaatgehalte indeC-laag inhetbruine zand (gem. 9,6)
hoger dan inhetwitte zand (gem. 4,0). Hetisdan ookgeen wonder, datwe meestal
lemige humusijzerpodzolen ophetbruine zand aantreffen enhumuspodzolen op het
witte zand (fig. 14).
FIG. 14.Defrequentie van humuspodzolen en humusijzerpodzolen op bruin en wit zand in de omgeving van
Nierssen
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FIG. 14. Thefrequency ofhumuspodzols and humusiron
podzols on brown and'white' sand in the vicinity of
Nierssen
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FIÜ. 15.Dehoeveelheid stikstof in de bewortcldc laag intonnen perhainverband
met het totale stikstofgehalte (in mg per
100g grond) indebovenste 25cm van het
bodemprofiel
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FIG. 15.The nitrogen contentin therooted
zonein tonsper ha inrelation to thetotal
nitrogen content(mg!WOgsoil)inthe upper
25cmofthe soilprofile
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FIG. 16. Thedistributionoftotal nitrogencontentover the soilprofilein ahumusiron podzol anda
humuspodzol

26
b. Stikstof
De stikstofvoorziening levert veel problemen op, waar we ons nu niet mee zullen
bezighouden. Vraagstukken in verband met de strooiselvertering zullen hier niet
worden besproken. Onderstaande beschouwingen beginnen bij de minerale grond, de
Aj-laag.

Als karakteristiek worden twee grootheden gebruikt: het totaal-stikstofgehalte en
het stikstofgehalte uitgedrukt in procenten van dehumus.
De totale hoeveelheden stikstof die in de bewortelde laag aanwezig zijn bedragen
gemiddeld3,4ton/havoordelemigehumusijzerpodzolen en2,6ton/havoordehumuspodzolcn. In vergelijking tot de Chernosemgronden met 14,4 ton stikstof per ha, is
deze hoeveelheid gering.
Een indruk van de variatie die in deze groepen optreedt krijgt men uitfig.15.De
Humus
Organic matttr

%
20

W^B/oOg

FIG. 17. Het verband tussen het humusgchalteen het totale stikstofgehalte in verschillende lagen van
humuspodzolen en humusijzerpodzolen
FIG. 17. Therelation between organic matter contentandtotalnitrogen contentindifferenthorizons of
humuspodzolsandhumusironpodzols
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hoeveelheid loopt van 1,5tot 7,0ton/ha indelemige humusijzerpodzolen en van 2tot
4 ton/ha in de humuspodzolcn. Vergeleken met degegevens van RENNIEvan 'Moors'
met 3,34-3,91 ton N/hazijn dezecijfers nietzoongunstig. Rekent men, dat er, bijeen
omloopvan80jaar, 100kgN/hawordtverwijderd bijaanplant vangroveden(volgens
RENNIE)dangeeft destikstofvoorraad noggeenzorgen voordeze houtsoort.
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FIG. 19. Het verband tussen pH-H 2 0 en
pH-KCl in verschillende lagen van humuspodzolen
FIG. 19. The relation between pH-Hfi and
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De totale hoeveelheid stikstof in gewichtsprocenten in de bovenste 25cm is bij de
lemige humusijzerpodzolen nog min of meer gecorreleerd met de totale hoeveelheid
indebeworteldelaag(fig. 15).Bijdehumuspodzolen blijkt dit echter niet het geval te
zijn. De verklaring hiervoor ligt in de verdeling van de stikstof in het bodemprofiel.
In de humuspodzolen komen twee maxima voor in detotaal-stikstofcurve (fig. 16).
Deze liggen in deAj en de B2. Daartussen komt een minimum voor in de A2, terwijl
ook naar deChet stikstofgehalte weerafneemt. Een bemonstering waarbij de B2niet
wordt meegenomen moet dus wel te lage gehalten aangeven. Bij de lemige humusijzerpodzolen is de hoofdmassa van de stikstof aanwezig in de bovengrond, terwijl
de gehalten naar de C-laag toe geleidelijk afnemen.
Bij een bemonstering van de laag 0-25 cm krijgt men hier weleen vrijjuist beeld,
omdat in dezelaag dehoofdmassa van destikstof aanwezigis.
Er bestaat een vrij nauwe samenhang tussen de hoeveelheid humus en de hoeveelheid stikstof in een bepaalde laag (fig. 17).Men kan deverhouding tussen stikstof en
humus uitdrukken door de hoeveelheid stikstof in procenten van de humus aan te
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geven. Is het getal hoog, dan heeft men met een goede soort humus te maken. Is dit
getal laag, dan is de aard van de humus minder gunstig. De grens ligt voor het bos op
deze gronden bij ongeveer 2,0 à 2,2. In fig. 17ziet men, dat van de lemige humusijzerpodzolen verschillende monsters boven deze grens liggen, terwijl er ook een groot
aantal beneden ligt. Hierop wordt nog nader teruggekomen. Het is kenmerkend, dat
een groot deel van de monsters van humuspodzolen stikstofgehalten in procenten
van de humus heeft die onder de 2,0 liggen.
c.pH

De pH is voor alle gronden in het onderzochte gebied laag. pH-H^O-waarden in de
bovengrond van 3,5 tot 4,0 zijn normaal. In de Bstijgen deze dan geleidelijk tot 4,0
à 5,0. De pH-HX> in de ondergrond bedraagt meestal 4,5 à 5,5. Uit de grafieken in
fig. 18 en 19 blijkt, dat er een vrij nauw verband bestaat tussen de pH-HX) en de
pH-KCL
Dit is voor humusijzerpodzolen en humuspodzolen weinig verschillend. Het enige
verschil is de lagere pH-KCl (2,5 tot 3,0) in de bovengrond van de humuspodzolen in
vergelijking tot die van de humusijzerpodzolen (2,8 tot 3,5, meestal ong. 3,0).
d. Kali
Zoals VAN GCX>R (1956) heeft aangetoond, kan er in bepaalde gevallen kaligebrek optreden in het onderzochte gebied. VAN GOOR oppert de mogelijkheid, dat er bepaalde
bodemtypen voorkomen, die steeds lage K-totaalgehalten (mg/100ggrond) vertonen.
Uit gegevens van VAN GOOR krijgt men inderdaad deze indruk. De volgende gemiddelde K-totaalgehalten kunnen worden berekend:
Lemige humusijzerpodzolen 22 (8)
Lemige humuspodzolen
20 (4)
(aantal monsters tussen haakjes)

Humuspodzolen
Stuifzanden

9 (8)
11(3)

Een op grotere schaal opgezet onderzoek kan mogelijk leiden tot het verkrijgen van
vrij betrouwbare gemiddelde K-totaalcijfers per bodemtype.
8. D E B E W O R T E L I N G IN V E R B A N D MET ENKELE
BODEMEIGENSCHAPPEN

Zoals reeds opgemerkt is, oefent zowel de vochtvoorziening als de chemische vruchtbaarheid van de verschillende lagen van het bodemprofiel invloed uit op de beworteling. Daarnaast zijn verschillen in vastheid van de lagen voor de beworteling van
betekenis.
De hoofdmassa van de wortels is meestal in de bovenste 30à 40cm van het bodemprofiel geconcentreerd. Hier vindt men ook meestal de hoogste humusgehalten (vocht)
en de grootste chemische rijkdom. Een aantal wortels gaat echter verder de grond in
en neemt in diepere lagen water en mineralen op. De wortels kunnen hier doordringen in lagen die of nog een redelijk humusgehalte hebben (rond 1%), of lemig,
of zeer fijnzandig zijn.
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In vele gevallen vindt men op de Veluwe gronden, waarbij het humusgehalte of de
lemigheid naar de ondergrond geleidelijk afneemt. In de C-laag onder het bodemprofiel ligt dan los schoon zand.
In de reactie van de beworteling op de profielbouw is een zekere wetmatigheid te
onderscheiden. De volgende regels kunnen worden opgesteld:
1. Droge lagen, bestaande uit loszand, worden meestal niet doorworteld.
2. Grote contrasten, waarbij de onderliggende laag ongunstiger isdan de bovenliggende, werken remmend op de beworteling, zelfs wanneer de onderliggende laag op
zichzelf nog niet ongustig is voor de beworteling (contrastwerking).
Dit contrast kan zijn: een abrupt naar onderen toenemende vastheid, een abrupt
sterk afnemend humusgehalte of een abrupte overgang naar een veel lichtere of
zwaardere textuur.
3. De aanwezigheid van vochtige tot natte lagen in de diepere ondergrond (op 1tot
enkele meters onder maaiveld) kan aanleiding geven tot beworteling tot in deze
laag. In dit geval kunnen zelfs grote contrasten worden overwonnen. Waar langdurige stagnatie van water op een ondoorlatende laag voorkomt, werkt dit daarentegen remmend op de beworteling.
4. De remmende werking van een niet continu verlopend contrast (bijv. een bank met
gaten) is veel geringer dan van een continu contrast, bijv. een gesloten bank, waarin
geen gaten voorkomen.
FIG. 20.Schematische voorstelling van de beworteling
van bomen in verband met de profielbouw.
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Een overzicht van typische bewortelingsbeelden die door een bepaalde profielbouw
ontstaan geeft fig. 20.
In fig. 20a ziet men de typische beworteling in de lemige humusijzerpodzolen met
los zand in de ondergrond. De beworteling is intensief in de bovengrond en neemt
naar onderen geleidelijk af. De hoofdmassa is in de bovenste 40 cm geconcentreerd.
De ondergrond van los grof zand wordt niet doorworteld.
Een voorbeeld van de 'contrastwerking' geeft fig. 20b. In de losse bewerkte grond
vindt men een sterke concentratie van wortels. Het abrupte vastheidsverschil met de
niet bewerkte ondergrond werkt storend. Hier vindt men vrijwel geen beworteling.
Dat een niet continu verlopend contrast een veel minder storende invloed uitoefent
is in fig. 20c aangegeven. Voorgesteld is een humuspodzol met een sterk humeuze Blaag op een dun vast ijzerbankje waarin gaten zitten. Door deze gaten dringt de beworteling plaatselijk toch wat dieper in de ondergrond door.
Het typische beeld van een profiel zonder storende lagen, maar met een zwaardere
of humeuze laag in de ondergrond, ziet men in fig. 20d. Door het losse zand groeien
de wortels, ondanks het contrast, toch nog naar de vochtige laag in de ondergrond.
Bij stuifzanden met een overstoven bodemprofiel treft men dit verschijnsel aan.
De beworteling in homogene profielen, die tot grote diepte vochthoudend zijn en
geen storende lagen bezitten, wordt in fig. 20e gedemonstreerd. De beworteling reikt
hier veel dieper dan het humeuze profieldeel. Het is begrijpelijk, dat deze gronden tot
de beste van de Veluwe behoren. Het zijn diepe, uiterst fijnzandige gronden, sterk
lemige zandgronden en zandige leemgronden.
In de voorgaande beschouwing is de nadruk gelegd op de betekenis van de fysische
hoedanigheid van het bodemprofiel. Zoals hiervoor is uiteengezet is de chemische
vruchtbaarheid hiermede min of meer gecorreleerd. Waar bemesting is toegepast is
deze samenhang doorbroken.
Door de concentratie van meststoffen in de bovenlaag treedt hier ook weer een
contrastwerking op. De wortels vertonen een neiging zich in de bemeste laag te
concentreren en minder ver in de onvruchtbare ondergrond te dringen. GOEDEWAAGEN
(1957) constateerde het verschijnsel van een sterker doordringen in de open maar
onvruchtbare ondergrond bij fosfaatbemesting van de bovengrond. In hoeverre dit
ook hier optreedt is niet bekend.
9. D E LAGERE EENHEDEN VAN DE B O D E M C L A S S I F I C A T I E

De tijd is nog niet rijp voor het geven van een gedetailleerde indeling op de lagere
niveaus van de bodemclassificatie.
Men kan aangeven welke eigenschappen hierbij waarschijnlijk een belangrijke rol
zullen spelen, maar zelfs het niveau waar ze in hoofdzaak zullen worden gebruikt is
nog onbekend.
De volgende eigenschappen zijn van belang:
overgangen tussen de hiervoor besproken groepen
textuurklassen
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de mineralogische samenstelling van het moedermateriaal
het humusgehalte en de aard van de humus in A- en B-horizont
de diepte van het bodemprofiel (het solum)
10. E R O S I E

Over het algemeen treedt er geen ernstige afspoeling op in Nederland, met uitzon,
dering van de hellende terreinen waar delössgronden voorkomen.
Op de Veluwe vormt de erosie geen nijpend probleem, maar op kale terreinen kan
men toch herhaaldelijk min of meer sterke erosie aantreffen. Er is een oriënterend
onderzoek verricht om vast te stellen, waardoor het optreden van erosie in dit gebied
in het algemeen wordt bepaald.
a. De wijze van opname
In maart 1955 werden op de stuwwallen van de Veluwe, de Utrechtse heuvelrug
tussen Amerongen en Rhenen, het Montferland en Hoog Elten en van NijmegenMook ruim 100 opnamen verricht. Er werden objecten gekozen, die minstens een
geringe helling vertonen, waar op de een of andere wijze grondbewerking had plaatsgevonden en waar het bos hoogstens uit een zeerjonge,niet gesloten aanplant bestond.
Door deze beperkingen was het moeilijk een groot aantalwaarnemingenteverzamelen.
De afd. Bosstatistiek van het Staatbosbeheer verleende haar zeer gewaardeerde
medewerking bij het opzoeken van geschikte objecten. Niettemin bleek het nodig een
aantal aanvullende waarnemingen te verrichten op brandwegen of bewerkte paden en
in enkele voormalige zand- of grintgroeven. Hierbij werd echter de eis gesteld, dat
de omstandigheden vrijwel gelijk gesteld konden worden met de natuurlijke toestand.
Met de hoogtemeter van Blume-Leiss werden de terreinhellingen gemeten in graden.
De lengte van de helling in meters werd door afpassen bepaald. De hellinggraden
werden in procenten omgerekend en de cijfers in klassen ingedeeld volgens het Amerikaanse schema.
0 - 3%
3 - 8%
8 - 16%
> 16%
De dekkingsgraad van de begroeiing werd geschat in procenten van de bodemoppervlakte. Hiervoor werd eveneens een indeling in klassen gemaakt. De meeste waarnemingen bleken te liggen beneden 15%en boven 50% bedekking van het oppervlak.
De volgende graden vanerosie werden onderscheiden:
/. Geenerosie. Behalve de normale geringe sortering van zand op blootliggende grond,
is geen afspoeling waar te nemen.
2. Weinig erosie. Een zwakke afspoeling is waar te nemen, voornamelijk in de vorm
van een sterke sortering van het zand. Het zand ismin of meer instrepen of baantjes
bijeengevloeid. Geulvorming treedt nog niet op.
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3. Matige erosie. Afspoeling is duidelijk; geulvorming treedt meestal op, maar behoeft niet altijd aanwezig te zijn. Dikwijls spoelt de grond aan de voet van de helling
bijeen tot een miniatuur delta. De diepte van de geulen is gering, hoogstens 5 cm.
Als regel vinden we een aantal zeer fijne geultjes bijeen, van 0.5-2 cm diepte, in de
vorm van het systeem van een verwilderde rivier.
4. Sterke erosie. Sterke geulvorming treedt meestal op. Deze geulen zijn diep (5 cm en
meer). In verschillende gevallen werd vorming van geulen tot een diepte van 20 à
30 cm waargenomen. In vele gevallen treedt sterke deltavorming op aan de voet
van de helling.
De grondbewerking werd aangegeven in drie groepen
1. volle grondbewerking
2. voortjes gespit of geploegd (onderscheiden naar de richting ten opzichte van de
helling)
3. plantgaten, geplagd of onbewerkt
b. Conclusies
Het aantal waarnemingen bleek te gering om alle factoren in detail in het onderzoek
te kunnen betrekken. In fig. 21 zijn de uitkomsten in een schema weergegeven. Een
aantal conclusies, die aan iedere practicus als bekend of zeer plausibel zullen voorkomen, kunnen hieruit worden getrokken:

^—100%-J
% waarnemingen mei alle soorten grondbewerking
obseniotlons witb all kinds of ullage

% waarnemingen met grondbewerking in voortjes of plantgaten
observations with tillage in furrows or plant holes

FIG. 21. De frequentie van erosiegraden in verband met helling en bedekking door vegetatie
FIG. 21. Frequency of degrees of erosion in relation to slope and vegetative cover

1. Bij hellingen van minder dan 3% is het erosiegevaar van geen betekenis. Bij een
geringe begroeiing is het geheel afwezig.
2. Bij hellingen van 3 tot 8% is bij volle grondbewerking reeds veel kans op ernstige
erosie. Bij steilere hellingen wordt het erosiegevaar bij volle grondbewerking nog
wat groter. Vooral bij hellingen > 1 6 % is dit het geval. Dergelijke hellende terreinen komen echter niet zo veel voor.
3. Een begroeiing van meer dan 15 à 35 % voorkomt erosie geheel. Waar deze grens
ligt tussen 15en 35% kan uit de gegevens niet exact worden bepaald.

33

Bij hellingen > 8à 16 %treedt bij deze bedekking van > 15 %hoogstens geringe
erosieop.
Het vermijden van volle grondbewerking doet het erosiegevaar over het algemeen
sterk afnemen. Door het geringe aantal waarnemingen zijn deze conclusies echter
weinigbetrouwbaar. Hoewel het voor dehand ligt, dat een grondbewerking in plantvoortjes loodrecht op de helling minder erosiegevaar oplevert dan bij voortjes evenwijdig aan de helling, kon dit met het geringe aantal waarnemingen niet worden
aangetoond.
Voor de praktijk kan men uit de beschikbare waarnemingen tot het volgende concluderen:
a. Bij hellingen minder dan 3% bestaat geen noemenswaard erosiegevaar en kan
menwatdit betreft duszonder bezwaarvollegrondbewerking toepassen.
b. Op hellingen groter dan 3%en zeker op hellingen groter dan 16 % dient men
vollegrondbewerking zoveelmogelijk te vermijden.

III. DE B O D E M K A R T E R I N G
1. I N L E I D I N G

De opname van een bodemkaart houdt in, het in het veld op een kaart intekenen van
de grenzen tussen oppervlakten met een bepaalde bodemgesteldheid.
Met behulp van een bodemclassificatie kunnen we iedere waarneming van een bodemprofiel indelen. Het hangt echter van de schaal van de kaart af, welke mate van
detail kan worden weergegeven. Bij iedere schaal behoort een bepaalde kaartlegenda,
die de voor deze schaal meest bruikbare indeling bevat. De eenheden van de kaartlegenda bestaan uit eenheden van de bodemclassificatie of uit een combinatie hiervan.
Het spreekt vanzelf, dat het aantal waarnemingen, dat per ha wordt verricht, voor
de verschillende schalen uiteenloopt. Deze waarnemingen, die in de regel met de
grondboor worden gedaan, zijn niet het enige hulpmiddel waarmee de bodemgrenzen
worden bepaald. Met behulp van de topografie van het terrein, de vegetatie, de kleur
en de vastheid van de bovengrond en de kennis van het patroon van de bodemtypen
kan men de ligging van de bodemgrenzen dikwijls vrij goed voorspellen. Geven de
laatstgenoemde kenmerken in een bepaald terrein belangrijke aanwijzingen, dan kan
er met een geringer aantal boringen worden volstaan.
Met behulp van de grondboor wordt het bodemprofiel onderzocht en aan de hand
van geschatte of gemeten eigenschappen wordt het profiel bij een bepaalde kaarteenheid ingedeeld. Vervolgens worden de grenzen tussen de kaarteenheden ingeschetst met de hulp van de bovengenoemde hulpkenmerken.
Deze gang van zaken zal hieronder wat nader onder de loep worden genomen.
2. D E B E P A L I N G VAN DE E E N H E I D VAN DE B O D E M C L A S S I F I C A T I E
W A A R T O E EEN G E B O O R D P R O F I E L B E H O O R T

Iedere bodemeenheid is door bepaalde eigenschappen gekenmerkt. Deze eigenschappen moeten in het veld dus zo nauwkeurig mogelijk worden bepaald.
We willen hier de aandacht vestigen op een aantal hulpmiddelen die de bodemkarteerder ten dienste staan.
De kleur is een zeer belangrijk kenmerk. We kunnen deze meten door vergelijking
met gestandaardiseerde kleurenkaarten. Met behulp van drie variable grootheden
wordt de kleur bepaald. Iedere bladzijde heeft een bepaalde kleurtoon, welke varieert
van rood via oranje tot geel. Op iedere bladzijde zijn kleine gekleurde plaatjes gerangschikt, volgens helderheid variërend van wit tot zwart en volgens verzadiging
d.w.z. een hoeveelheid kleur, wisselend van geen tot veel. Aangezien het vochtgehalte
de kleur sterk beïnvloedt, moet het monsterkurkdroogofzeer vochtigworden gemeten.
Een andere methode van kleurmeting kan worden gebruikt in een gebied waar men
slechts met een beperkte variatie in kleuren heeft te maken. De z.g. kleurenliniaal bestaat uit een doorzichtige houder, die in verschillende vakjes zand van een bepaalde
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kleur of een bepaald humusgehalte bevat. Dit moet kunstmatig bijv. met paraffineolie op een kleur zijn gebracht, die overeenkomt met die van
het vochtige monster.
Dekorrelgroottevan hetzand is een belangrijke eigenschap,
die moeilijk exact is te schatten. Tijdens de kartering op de
Veluwe is hiervoor een hulpmiddel ontwikkeld, dat als'zandliniaal' wordt aangeduid (fig. 22).
In een doorzichtige houder is in aparte vakjes materiaal
van een bepaalde korrelgroottefractie gebracht. Door vergelijking van het monster met deze fracties bepaalt men de
korrelgrootte van de deeltjes groter dan 50// (M50).
De aard van het zand is ook een belangrijke eigenschap
op de Veluwe. Men onderscheidt hierin twee groepen: 'bruin*
zand en 'wit' zand (fig. 23).
Hoewel de kleur van het zand wel enige aanwijzing geeft,
zoals ook uit de naam blijkt, is dit geen betrouwbaar kenmerk. De aardvandezandkorrelszelfdientteworden bepaald.
Het witte zand bestaat vrijwel geheel uit helder kwarts. Er
komen weinig donkere korrels in voor en weinig of geen roze
kwartsen.
Het bruine zand ziet er bont uit. Het bevat vrij wat donkere
korrels en roze kwartsen. Ook hier kan door middel van vergelijking met bekende monsters, meegenomen in een zandliniaal, de bepaling nauwkeuriger worden verricht.
Wanneer het bodemtype is bepaald, o.a. met behulp van
bovengenoemde gemeten en geschatte kenmerken, moet
worden uitgemaakt tot welke eenheid van de kaartlegenda
dit punt behoort.
3. D E K A A R T L E G E N D A

Bodemkaarten worden als regel gemaakt met een bepaald
doel. In dit geval is het doel de toepassing in het bosbedrijf.
De aard van de eenheden, die op de kaart zijn aangegeven,
moet op dezetoepassingzijntoegespitst.Zozijnervelebeboste
gronden, die voor land- en tuinbouw geen of slechts geringe
betekenis hebben. Voor de bosbouw zijn in deze gronden
dikwijls nog belangrijke verschillen aan te wijzen. Het ligt
daarom voor de hand voor beboste gronden andere onderscheidingen op de bodemkaart te maken dan voor landbouwgronden.
Joluo Sliboka 7620
FIG. 22. De "zandliniaal"
FIG. 22. The 'sand ruler'',for estimating partiele size of sand
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foto Stiboka 7613

FIG. 23.Bruin en wit zand, twee, sterk in vruchtbaarheid verschillende soorten zand
FIG. 23.'Brown'and'while'sandtwokinds of sand,withgreatdifferencesinfertility
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Een typisch voorbeeld hiervan isde vergaande indeling voor bosbouwkundige doeleinden van de stuifzandgronden, die alle voor de landbouw niet interessant zijn.
Hoeveel men op een kaart kan zetten hangt van de schaal af. Hoe kleiner de schaal,
hoeeenvoudiger deindeling moet worden, omdat er voor alledetailsgeen plaats is. Het
is logisch, dat men ook voor deze kleinere schaal minder waarnemingen (boringen)
per ha zal verrichten. Voor twee belangrijke schalen kunnen we de volgende normen
aangeven (tabel 2).
TABEL 2. Enige normen voor twee veel toegepaste schalen
TABLE 2. Some rulesfor two often applied scales
Q,.V.T,I
Sthaal

û

Aantal boringen
per ha

Kleinste afmeting in het veld, die
nog op de kaart wordt aangegeven

Number of borings Smallest possible dimension in the
per ha
field
to be indicated on the map

1:10000
1:50000

4
>/»

4. E E N

BODEMKAART

.r .
..
Afstand bonngen
Distance between
borings

30 - 4 0 m
150 m

VAN

HET

25 à 3 0 x 1 0 0
100x300

SPEULDERBOS

Achtereenvolgens zullen de volgende aspecten worden besproken:
a. de geologie
b. de kaartlegenda
c. de opname van de kaart en
d. de bodemkundige problematiek
De bonitering van de gronden voor verschillende houtsoorten wordt aan het einde
van hoofdstuk IV. 3 weergegeven.
a. De geologie.
Het Speulderbos, een onderdeel van de boswachterij 'Speulder- en Sprielderbos' van
het Staatsbosbeheer, isgrotendeels gelegen op de stuwwal van Garderen.
Deze stuwwal is opgestuwd door het landijs vanuit de Gelderse Vallei in het westen
en vanuit het dal van de Leuvenumse beek uit het oosten. In het laatste dal zijn tevens
fluvioglaciale afzettingen gevormd, die aan de oostzijde in een smalle strook in het
gekarteerde gebied voorkomen.
Geringe hoeveelheden dekzand zijn ten slotte in het oostelijk en zuidelijk deel van
het gekarteerde gebied afgezet. In het oosten overdekken ze een deel van het Fluvioglaciaal, in het zuiden vindt men een aantal oost-west verlopende dekzandruggen op
het gestuwd Preglaciaal.
In het zuiden heeft vervolgens verstuiving plaatsgevonden, waarbij zowel dekzand
als gestuwd Preglaciaal is verstoven. Dit stuifzand is vrij oud, gezien het duidelijke
bodemprofiel, dat erin is gevormd.
Het gestuwd Preglaciaal bestaat grotendeels uit het z.g. bruine zand. Wit zand
komt slechts bij uitzondering en waarschijnlijk alleen in smalle stroken voor. Het
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dekzand en het stuifzand zijn beide met bruin zand gemengd, vooral daar waar zij
delen van het gestuwd Preglaciaal overdekken. De grotere aaneengesloten oppervlakten dekzand zijn meestal sterk gepodzoleerd, wat kan wijzen op grotere armoede
van het moedermateriaal.
b. De kaartlegenda
Bij de legenda is in de eerste plaats een indeling gemaakt naar profielontwikkeling.
Hierbij zijn onderscheiden:
1. Humusijzerpodzolen, vroeger aangeduid als lemige bruine bosgronden
2. Humuspodzolen,vroeger aangeduid als heidepodzolgronden
3. Gronden met een dikke A-horizont, vroeger aangeduid als oude bouwlanden. Hierbij isgemakshalve tevens de huidige kwekerij ten oosten van Drie opgenomen. Deze
heeft geen dikke A-horizont maar is wel sterker bemest dan normaal voorkomt.
De eerste onderscheiding is nader onderverdeeld in:
a. zwak lemige humusijzerpodzolen
b. zandige humusijzerpodzolen
c. humusijzerpodzolen met een zwakke tot sterke textuur-B. Dit zijn gronden met
duidelijke klei- en ijzerinspoelingsbanden in de ondergrond.
d. onthoofde humusijzerpodzolen. Ditzijn gronden waareen deelvan het oude bodemprofiel is afgestoven
Deze onderscheidingen zijn vervolgens onderverdeeld naar de textuur (korrelgrootte).
Waar het dikke uniforme dekken betreft, isde grofheid van het zand (M50) bepaald
als de mediaan van de fractie groter dan 50/i in het gehele dek. De lemigheid is geschat in de overgang van B2naar B3van het bodemprofiel. Op het gestuwd Preglaciaal
is de grofheid van het zand (M50) geschat onder het bodemprofiel, wat meestal betekent onder het solifluctiedek. Boringen zijn verricht tot 1,20 m, zodat daar waar het
solifluctiedek dikker is, de korrelgrootte van het solifluctiedek is weergegeven. De
lemigheid is hier eveneens geschat in de B-horizont van het bodemprofiel. Bij de
leemlagen is daarentegen de zwaarte van de ondergrond aangegeven om een beter
kaartbeeld te verkrijgen.
Om het kaartbeeld niet te ingewikkeld te maken is het Jiumusgehalte van het bodemprofiel niet op de bodemkaart aangegeven.
De diepte van de grondbewerking is om dezelfde reden op een aparte kaart weergegeven.
c. De opname vande bodemkaart
De opname is aanvankelijk opgezet als een studie van de gronden van het gestuwd
Preglaciaal. Hierbij zijn 6à 7boringen per ha verricht en soms nog meer. De kartering
is daarna voortgezet met 3 à 4 boringen per ha. De grootste waarnemingsdichtheid
komt hier voor in de oostnoordoost-westzuidwest verlopende raaien. In noordnoordwest-zuidzuidoost richting liggen de waarnemingen verder uit elkaar. De opname
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werd verricht op een schaal 1 : 5000. De textuur, de humusklassen en de diepte van
grondbewerking werden op aparte kaarten weergegeven. Wegens het complexe karakter van de afzettingen is de zuiverheid van de weergegeven onderscheidingen niet
groot. Bij de gebruikte schaal van de kaart is dit echter onvermijdelijk. Een nog gedetailleerder opname zou economisch niet meer verantwoord zijn en men zou hierbij
toch nog met vrij grote onzuiverheden te kampen hebben. In de praktijk is gebleken,
dat een kaart op de schaal 1 : 10000 zeer waardevolle aanwijzingen oplevert voor de
houtsoortenkeuze.
De schatting van de lemigheid is moeilijk. De klassen, die hierin zijn onderscheiden
zijn in de loop van de kartering enigszins gewijzigd. In verband met het complexe
karakter zullen deze afwijkingen waarschijnlijk geen bezwaren opleveren.
d. De bodemkitndige problemen
Een bodemserie is gekenmerkt door een reeks van eigenschappen. Een aantal eigenM5o 50-2» à 250^
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schappen kan vrij nauw met elkaar zijn gecorreleerd. In dit geval kan men door indelingopeenvan dezekenmerken tevens debijbehorende grootte van deandere kenmerken aangeven. Bij de humusijzerpodzolcn van het Speulderbos hangt het humusgehalte niet nauw samen met de textuur. Er bestaat wel een verband, maar van een
nauwe correlatie is geen sprake. Infig.24 is dit weergegeven. De textuur is toch gekozen als het criterium voor de onderscheiding van de kaarteenheden. Dit levert in
dit geval het nadeel op, dat het humusgehalte van het bodemprofiel niet nauwkeurig
uit de kaart isaf te leiden. In een minder gecompliceerde kaart zou het mogelijk zijn
geweestnogenigedifferentiatie voor het humusgehalte aan te geven. Het weergeven
van de diepte van het bodemprofiel is om dezelfde reden achterwege gebleven. Fig.
25geeft weer in hoeveel gevallen het bodemprofiel dunner wasdan 65cm (—), 65-85
cmdiep,ofdieperdan 85 cm (+).
Duidelijk blijkt, dat de sterk lemige profielen dieper zijn dan de zwak lemige.
Binnen de zwak lemige heeft de hoofdmassa (ca. 2/3) de normale diepte van 65 tot
85cm. Slechts een derde van dewaarnemingen wijkt hier van af. In het grovere zand
isdehoeveelheid dunne profielen relatief het grootste.
De grondbewerking is niet op de bodemkaart aangegeven, omdat deze daardoor
onleesbaar ingewikkeld zouzijn geworden.

IV. DE B O S B O U W K U N D I G E W A A R D E R I N G
VAN DE G R O N D
1. I N L E I D I N G

Om degrond bosbouwkundig tewaarderen moet menzowel de grond kennen als de
groei vandehoutsoorten opverschillende gronden. Inhetvorige hoofdstuk is uiteengezet, hoemendegrond kan beschouwen methetoogopde groei van hetbosin het
algemeen. Eerst zullen nudegroeiplaatseisen vandeverschillende houtsoorten onder
de loep worden genomen. Desynthese van beide, kennis van degrond envan de
groeiplaatseisen vandehoutsoorten, zou hierna moeten worden gegeven. Inverband
met hetoverschakelen opeengeheel nieuw systeem vanbodemclassificatie isdithelaas
nog niet mogelijk.
Getracht zalworden deeisen, diedehoutsoorten aandegrond stellen zogoedmogelijk aantegeven, speciaal voor zover hetdehoge gronden betreft. Hierbij isgebruik
gemaakt van deliteratuur, eigen onderzoek, depraktijkervaring van houtvestersuit
het onderzochte gebied eneigen incidentele waarnemingen. Het oriënterende onderzoek, datisverricht, wordt ineen volgend hoofdstuk besproken. De invloed van het
klimaat, speciaal denachtvorst, wordt in deze beschouwingen niet betrokken.
2. D E EISEN, DIE ENKELE B E L A N G R I J K E H O U T S O O R T E N
AAN DE G R O N D STELLEN

Eerst zalde opvatting van enkele auteurs worden vermeld, vervolgens wordt eenbeoordeling gegeven gegrond op praktijkervaringen eneigen waarnemingen.
a. Groveden(Pinus sylvestrisL.)
JAGER GERLINGS (VEEN, 1946): Groeit het beste op diepe, losse, gelijkmatig-frisse grond. Opvaste,
dichte grond groeit hijminder goed. Tevreden metzeer geringe hoeveelheid vocht. Stelt geringeeisen
aan mineralen. Aangewezen voor bebossing vanheien stuifzand.
HOUTZAGERS (I954):Oparme zanden voorkomend. Voelt zich eveneens thuis opvochtiger leemhoudende zandgronden. Weet betere lagen indeondergrond goed tebereiken en profiteert hiervan.
Beoordeling: Stelt lage eisen aan vochtvoorziening. Op humuspodzolen enbetere stuifzandgronden
wordt nogeen bevredigende groei verkregen.
pH-H 2 0 3,5-5,0
P-totaal > 1 0
b. Oostenrijkse den (Pinus nigra A R N .var. austriaca ASCHERS et GRAEBNER)

JAGER GERLINGS (VEEN, 1946):Zijn eisen aandevochtigheid vandebodem zijn lager dandievan de
groveden.
HOUTZAGERS (1954): Zijn eisen aan devochtigheid vandebodem zijn zeer laag, lager dan die van
groveden.
Beoordeling: Groeit opzeer arme droge gronden beter dandegroveden.
c. Corsicaanse den(Pinus nigra A R N . var. corsicana hort.)
JAGER GERLINGS(VEEN, 1946):Als Oostenrijkse den, maar groeit sneller.
HOUTZAGERS(1954): Als Oostenrijkse den.

Beoordeling: Eisen alsOostenrijkse den,maar groeit iets sneller.
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d.Groenedouglas(Pseudotsuga taxifolia

BRITT.)

JAGER GERLINGS(VEEN, 1946):Bestegroei opfrisse humusrijke zandige leem of lemige zandgrond.
Gedijt niet opdroge arme zandgronden.
HOUTZAGERS (1946):Inonsland heeft hijweinig last van droogteenvertoont inditopzichteengroot
aanpassingsvermogen. Hijgroeit niet opzeer arme ofzeer dichte gronden.
Beoordeling: Deeisen aandevochtvoorziening staan vrijwel gelijk aanofzijn nogiets geringerdan
die vandegrove den. Deeisen aandevoorziening met NenPzijn echter belangrijk hoger.
pH-H20 4,5-5,0
P-totaal > 4 0(niveau waarboven rentabiliteit vanbemesting twijfelachtig wordt)
e. Europese lariks (Larix decidua M I L L . )
JAGER GERLINGS (VEEN, 1946):Vraagt vruchtbare, gelijkmatig-frisse, zomogelijk losse grond. Grote
waterbehoefte. Zeer vasteofzeer losse gronden methoge grondwaterstand zijn ongeschikt.
HOUTZAGERS (1954):Delariksstelt hogeeisen aandebodemvochtigheid.De bedrieglijk goede groei
van deeerstejaren, ookopslechtere gronden, isvaak misleidend. Hijvraagt veel vocht enveel zuurstof in degrond.
Beoordeling: Voor hettelen vanzwaar hout iseengoede vochtvoorziening vereist. Erisslechts een
beperkte groep vanhoge gronden, diehieraan voldoet. Wilmenbijeengemengde aanplant alleen
vooropbrengsten verkrijgen enkapt men bijv. op15-jarige leeftijd, dan zijn dematiggoede zandgronden noggeschikt. Defosfaatvoorziening moet goed zijn (VAN GOOR 1953),depHen stikstofvoorziening laag.
pH-HaO 3,5 - 4,5
P-totaal> 4 0

f. Japanse lariks(Larix leptolepis GORD.J
JAGER GERLINGS (VEEN, 1946):Deze isveel gevoeliger voor droogte dandeEuropese lariks.
HOUTZAGERS (1954):Deze vraagt een vochtige bodem, dieniet tearm is.Hijkanniet tegen tedroge
zomers, maar herstelt zich daarvan gewoonlijk wel vrij goed.
Beoordeling: Degevoeligheid voor droogte isnogiets groter dandiebijEuropese lariks. Overigens
zijn deeisen overeenkomstig.
g. Fijnspar(Picea abies KARST.)
JAGER GERLINGS(VEEN, 1946):Groeit bij voorkeur op natte grond.

HOUTZAGERS (1954):Stelt hogere eisen aandegrond dandegroveden. Hijvraagtfrisse, leemhoudende grond, waarbij inverband metzijn vlak wortelgestel hetvochtgehalte van grote betekenisis.
Beoordeling: Hoewel voor optimale produktie vrij veelvocht nodig schijnt tezijn, kunnen weook op
droge gronden nog een bevredigende groei vandefijnspar vinden. Nader onderzoek omdeze grens
nauwkeurig tebepalen isechter zeer gewenst.
h. Abies grandis L I N D L .

JAGER GERLINGS (VEEN, 1946):Abiesgrandisprefereert vochtige, goed doorlatende gronden.
HOUTZAGERS (1954):Abiesgrandis heeft een diepgaand wortelgestel envraagt daarom eenvrij open
grond. Bijonsvalt Abiesgrandis vrijwel steeds opdoor zijn bijzonder goede groei,ookopvrij droge
en lichte gronden.
Beoordeling: Hoewelerslechtsweinigervaring ismet dezehoutsoort, menen wedeeisen vrijwel gelijk
te mogen stellen met die van dedouglas. Veiligheidshalve kunnen opdedroogste gronden voorlopig
beter slechts experimenten metdeze houtsoort worden uitgevoerd.

Omtrent TsugaheterophyllaSARG.,ThujaplicatahAMB.enCbamaecyparisLawsoniana
is nog zo weinig bekend, dat deze houtsoorten, behalve voor proefneming,
slechts opdebeste gronden dienen teworden geplant.
PARL.

/.Zomereik (Quercus roburL.)
JAGER GERLINGS(VEEN, 1946):Bij voorkeur op diepgrondige, rijke, vochtige grond.

HOUTZAGERS (1954):De zomereik stelt hogere eisen aandevochtvoorziening dan dewintereik.
Op zwaardere kernachtige vochthoudende gronden.
Beoordeling: Voor optimale groei heeft dezomereik een goede vochtvoorziening nodig.
Aangezien erandereeiken zijn diebeter groeien opdroge gronden, kan men hierbeter geen zomereik zetten,
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j . Wintereik (Quercus petraea LIEBL.)
JAGER GERLINGS (VEEN, 1946):De wintereik stelt lagere eisen dan dezomereik. Hij kan ook op arme
droge en zure gronden groeien.
HOUTZAGERS(1954):Dewintereik steltlagereeisen aan dekwaliteit en de vochttoestand van degrond
dan de zomereik.
Beoordeling: Hoewel de wintereik lagere eisen stelt dan de zomereik, zullen we de aanplant toch bij
voorkeur tot de betere gronden beperken.
k. Amerikaanse eik {Quercus borealis M I C H . )
JAGER GERLINGS (VEEN, 1946): De Amerikaanse eik vertoont goede groei op zeer arme gronden.
HOUTZAGERS (1954): De Amerikaanse eik stelt lagere eisen dan de inlandse eik.
Beoordeling: De Amerikaanse eik stelt veel lagere eisen dan de inlandse. Voor de aanplant op droge
gronden is deze soort bijzonder geschikt.
I. Beuk (Fagus sylvatica L.)
JAGER GERLINGS (VEEN, 1946): De beuk prefereert vruchtbare, humusrijke, voortdurend vochtige
grond.
Hij heeft voorkeur voor de loss en groeit zeer slecht op arme zandgrond.
Beoordeling: De beuk groeit het beste op goede, vochthoudende grond. Slechts op de beste gronden
uit het onderzochte gebied is de groei goed.
3. DE BONITERING VAN DE GRONDEN VAN HET SPEULDERBOS

Een bodemkaart dient voor de praktijk bruikbaar te zijn en ook werkelijk gebruikt
teworden.Hoewelhet ideaalnagestreefd kanworden,dat iederegebruikerdeonderscheidingen kent en kan interpreteren, zal dit in depraktijk meestal andersuitvallen.
Wegensgebrek aan tijd zal men zich op eenvoudigewijze met één oogopslagvan de
produktiemogelijkheden van de grond op de hoogte willen kunnen stellen. Tevens
zalmen debedrijfseenheid alsgeheelwillen kunnen overzien.
Boniteringskaarten voor deeconomisch belangrijke houtsoorten voorzien het beste
indehierboven geschetste behoefte.
Voor het Speulderbos zijn twee boniteringskaarten gemaakt. Een kaart voor de
Japanse lariks, die zeer ingewikkeld is en een zeer eenvoudige kaart voor de groene
douglas. DeJapanse lariks stelt vrij hoge eisen aan devochtvoorziening, vandaar de
ingewikkeldekaart. Dedouglasisopditpuntechterminderveeleisend.
Alvorens deze kaarten nader te bespreken, willen we eerst de waardering voor
andere houtsoorten globaal aangeven.
De grove den en andere Pinus-soorimstellen lage eisen aan de grond.Waarmen
geen andere houtsoorten kan (of wil)planten groeit de groveden altijd nogwel. Een
bonitering voor de groveden is daarom niet zo belangrijk. Zoals wein het volgende
hoofdstuk zullenzien isdegroeivan degroveden zeersterk afhankelijk van factoren,
die niet met de grond samenhangen, zoals bijv. herkomst. Hierdoor worden voorspellingenmoeilijk.Wekunnen welstellen,dat degrovedenslechtsweiniggevoeliger
is dan de douglas voor verschillen in de vochtvoorziening. De eisen gesteld aan de
mineralevoedingliggen echterlager.
Voorloofhout (eikenbeuk)werd geenapartekaartvervaardigd. Menzouhiervoor
deboniteringskaart voor Japanse lariks kunnen gebruiken. Voor deAmerikaanseeik
kunnendenormenaanmerkelijk lagergesteldworden.Eentussenvormvandekaarten
voordouglasenlarikslijkt hiervoorhetmeestgeschikt.
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a. De bodemboniteringskaart voorJapanse lariks
De volgende klassen zijn onderscheiden:
1. Zeer geschikt
2. Goed geschikt
3. Matig geschikt
4. Ongeschikt
Deze algemene aanduiding van de geschiktheid kan nader worden omschreven in
termen van mogelijke produktie.
Klasse 1.Zeer geschikt: Geschikt voor het telen van zwaar hout (d.w.z. op 30 j . leeftijd
een opperhoogte van 20 m of meer) en een massa-omloop van minstens 40jaar. De
groeiklasse (VAN SOEST, 1954) is als regel 14en hoger.
Klasse2. Goedgeschikt: Geschikt voor het telen van middelzwaar hout (d.w.z. op 30 j .
leeftijd een opperhoogte van 14tot 20 m). De massa-omloop is in de regel maximaal
40jaar. De groeiklasse is meestal 8tot 12.
Klasse 3. Matig geschikt: Geschikt voor het telen van licht, hoogstens middelzwaar,
hout. De massa-omloop is maximaal 30jaar. Het risico van terugslag in de groei, ook
opjeugdige leeftijd (10 à 15jaar) is vrij groot.
De groeiklasse is meestal 6 tot 8.
Klasse 4. Ongeschikt: Ongeschikt voor de teelt van Japanse lariks.
Een gedeelte van de ongeschikte gronden, met name de humuspodzolen en de zandige humusijzerpodzolen, is door bemesting beter geschikt te maken voor de groei
van Japanse lariks. In het algemeen kan men stellen, dat deze gronden na optimale
bemesting matig geschikt zijn voor Japanse lariks.
De bonitering geeft dus de mogelijkheid gronden te onderscheiden waarop in ieder
geval zwaar larikshout geteeld kan worden (klasse 1) en gronden waar men alleen
lichte sortimenten kan telen (klasse 4).Een middengroep (klasse 2en 3)bevat gronden
met mogelijkheden, die hier tussenin staan.
b. De bodemboniteringskaart voorgroenedouglas
Op de kaart is de verbreiding van de volgende klassen weergegeven.
1. Zeer geschikt
2. Matig geschikt
3. Lage opbrengsten wegens geringe chemische vruchtbaarheid
Deze klassen kunnen als volgt worden omschreven:
1. Zeer geschikt voor het telen van zwaar hout. Wat de grond betreft zijn er geen beperkingen voor het bereiken van maximale opbrengsten.
2. Wegens iets geringere vruchtbaarheid en minder gunstige profielontwikkeling kan
de geschiktheid voor douglas niet met zekerheid worden aangegeven. Het is waarschijnlijk, dat de groei minder goed zal zijn dan in klasse 1. Aangezien er in het
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Speulderbos zoveel gronden zijn, die zeker geschikt zijn, zal men dus gronden van
deze klasse beter voor andere houtsoorten kunnen bestemmen.
3. Bemesting op basis van grondonderzoek is voor deze gronden gewenst, voor men
tct aanplant van douglas overgaat. Gezien het grote oppervlak zeer geschikte gronden, zal men deze klasse voor andere houtsoorten kunnen bestemmen.
De vooruitzichten voor de groei van douglas zijn over het algemeen zeer gunstig in
dit gebied.
c. Hetgebruik van debotineringskaarten inde praktijk
De huidige indeling in vakken en afdelingen is niet aangepast aan bosbouwkundig
zeer belangrijke bodemverschillen. Voor een optimale produktie zou het wenselijk
zijn voor de beste gronden (bijv. klasse 1 van de bodemboniteringskaart voor
Japanse lariks) en voor de slechtste gronden (bijv. klasse 3van de bodemboniteringskaart voor groene douglas),deze indeling zoveel mogelijk aan te passen aan de bodemgrenzen.
Er zijn veel factoren, die de houtsoortenkeuze bepalen. De grond is er slechts een
van, al ishet dan weleen zeer belangrijke. De bodemboniteringskaart isalleen bedoeld
als een van de uitgangspunten voor de beslissing van de beheerder. Een algemene
stelregel menen we toch wel te mogen aangeven bij het gebruik van deze kaarten.
In het algemeen dient men er naar te streven de meest eisendeen tevens economisch
waardevolle houtsoorten op de hiervoor meest geschikte gronden te planten.

V. HET G R O E I O N D E R Z O E K EN DE B O N I T E R I N G
1. I N L E I D I N G

Een bodemkaart dient vergezeld te gaan van een beschrijving waarin de mogelijkheden van de groei van verschillende houtsoorten op de onderscheiden bodemtypen
wordenaangegeven.Omdezewaarderingte funderen moet men zich baseren op onderzoek en ervaring.
Het onderzoek, dat op dit gebied is verricht, is in Nederland slechts van geringe
omvang. De buitenlandse onderzoekingen hebben veelal betrekking op zwaardere
gronden, terwijl de klimaatverschillen nog een extra complicatie vormen. Hiervan
isdus voor ons doel ook niet veelte verwachten.
In de eerste plaats is de keuze van de methode van onderzoek van belang. Enkele
methoden en de hierbij verkregen uitkomsten worden behandeld. Vervolgens worden
plannen voor toekomstig onderzoek aangegeven.
2. E N K E L E METHODEN VAN G R O E I O N D E R Z O E K IN VERBAND
MET DE B O D E M G E S T E L D H E I D

Behalve de recente onderzoekingen van VAN GOOR, is ons geen ander Nederlands
werk op dit gebied bekend.
VAN GOOR isaanvankelijk uitgegaan van het idee, dat er een nauw verband bestaat
tussen groei van de opstand en het vegetatietype. Deze veronderstelling is echter niet
verder getoetst en VAN GOOR is zelf later ook tot andere inzichten gekomen.
Bij zijn onderzoek naar de groei van de Japanse lariks heeft hij met succes een
andere methode gevolgd, die vrij nauw verwant is aan de polyfactoranalyse. Hierbij
tracht men de samenhang tussen de grootte van bepaalde gemeten eigenschappen van
de grond en de groei van de opstand te ontrafelen.
In gevallen waarin enkele factoren, die onderling niet sterk gecorreleerd zijn, een
overheersende invloed op de groei van de opstand uitoefenen, kan men hiermee succes
boeken.
Er ontstaan echter moeilijkheden, wanneer belangrijke factoren sterk met elkaar
zijn gecorreleerd. Bovendien kan men belangrijke factoren niet hebben gemeten. Het
zal duidelijk zijn, dat deze methode slechts in bepaalde gevallen en dan met de nodige
voorzichtigheid mag worden toegepast.
Een zuiver mathematische methode wordt door COILE (1948) toegepast. Door regressie-analyse wordt hierbij een formule opgesteld waarmee men de boniteit (site
index) kan berekenen uit de grootte van enkele belangrijke eigenschappen van het
bodemprofiel. De door COILE verkregen uitkomsten zijn volgens de gepubliceerde
gegevens wiskundig volkomen betrouwbaar. Deze methode vereist een grote wiskundige kennis en vergt zeer veel rekenwerk.
Men dient het onderzoek hierbij te beperken tot een groep van gronden die plantenfysiologisch vrij nauw verwant zijn. De chemische vruchtbaarheid vormt in deze ge-
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bieden geen beperkende factor. Dit kan van veel Nederlandse gronden echter niet
gezegd worden. De bruikbaarheid van deze methode voor de hier besproken problemen is nog niet nagegaan.
Moeilijkheden bij de boven aangegeven methoden ontstaan door de volgende omstandigheden:
a. Klimaatverschillen
Deze zijn te elimineren door het onderzoek tot een klein gebied te beperken, waar het
vochtdeficit in de zomer geen belangrijke verschillen vertoont.
b. Verschillen in aanleg, behandeling enschaden
In vele gevallen zijn deze gegevens uit opstandsleggers redelijk te reconstrueren. Men
kan dan opstanden uitzoeken met eenzelfde wijze van aanleg, eenzelfde plantverband,
enz.
Het komt echter ook veel voor dat deze gegevens onbekend zijn of onvolledig.
Bovendien kan de opstand bijv. in het ene geval geplant zijn in een zeer droge periode,
waardoor de planten gedurende verscheidene jaren minder goed gegroeid zijn dan in
een andere opstand, die bij gunstig weer is aangelegd. Langduriger nog is de invloed
van bodemverwildering en wildschade. Dergelijke invloeden zijn niet te achterhalen.
c. Verschillen in herkomst vanhet zaad
Zeer grote groeiverschillen kunnen ontstaan door een verschil in herkomst van het
zaad. Deze herkomst is meestal niet te achterhalen, wat het onderzoek in sommige
gevallen vrijwel onmogelijk kan maken. Zonder dat men in staat is de herkomst van
een opstand objectief te herkennen en waarderen, is bijv. bij de grove den de onderlinge vergelijking van opstanden vrijwel onmogelijk.
De beste vergelijking van verschillende bodemtypen is te maken binnen eenzelfde
opstand. Hier zijn alle omstandigheden gelijk, alleen het bodemtype varieert. We veronderstellen hierbij, dat de chemische vruchtbaarheid onder natuurlijke omstandigheden binnen het bodemtype niet te sterk varieert. Bij een eventuele bemesting hebben
beide bodemtypen op het perceel als regel even veel ontvangen. Wanneer ze vóór de
bemesting op vruchtbaarheidsniveaus stonden die op geheel verschillende afstand van
het optimum lagen voor de betreffende houtsoort, krijgen we een enigszins afwijkend
verschil tussen de groei op beide bodemtypen na de bemesting.
Het beste bodemtype blijft als regel onder vrij uiteenlopende omstandigheden toch
het beste. De kwaliteitsvolgorde verandert niet, tenzij men bijv. extreem zware bemesting gaat geven op een arm bodemtype.
Men kan met behulp van dezevergelijking komen tot een rangorde van bodemtypen
volgens afnemende kwaliteit voor een bepaalde houtsoort. Over de grootte van de
verschillen kan men zich in dit geval moeilijk een oordeel vormen, tenzij men beschikt
over metingen waarbij alle overige factoren een bepaald niveau hebben. Met behulp
van enkele gemeten punten kan men de overige er dan volgens schatting zo juist
mogelijk tussenin plaatsen.
Zo gauw men echter tracht een absolute waardering van de groeimogelijkheden te
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geven, moet men de omstandigheden zo goed mogelijk definiëren, d.w.z. bemesting,
aanleg, onderhoud, herkomst etc. Het zal dikwijls het eenvoudigste zijn de minimale opbrengst aan te geven. De maximale opbrengst kan ook meestal wel worden
benaderd. Moeilijker is echter aan te geven wat voorlopig economisch het meest
wenselijke is. Hier ligt nog een belangrijk terrein van onderzoek braak.
3. E I G E N O N D E R Z O E K

A. De grove den
In vergelijking tot de lariksisde grove den veel ongevoeliger voor verschillen in groeiplaats.Slechts extreme voedselarmoede,groot vochttekort of hoge grondwaterstanden
veroorzaken zeer slechte groei.
Uit het onderzoek van VAN SOEST (1952) blijkt, dat herkomstverschillen aanleiding

kunnen geven tot een groei die slechts 30 tot 60%van de optimale groei bedraagt.
Aangezien de herkomst als regel onbekend is, wordt het vergelijken van verschillende opstanden zeer problematisch. Aan de hand van het verrichte onderzoek, zal
dit nader worden toegelicht.
In de boswachterij Nierssen van het Kroondomein is de bodemgesteldheid van ongeveer 500 door studenten opgemeten proefperken in detail opgenomen. Na het
overlijden van houtvester BOEKESTEIN was het helaas niet mogelijk de gegevens van
de boswachterij Gortel geheel terug te vinden. Wegens de betere groei en verpleging
zou deze voor het onderzoek geschikter zijn geweest.
Het materiaal kan op verschillende manieren worden bewerkt.
/. Vergelijking van debonileitvan proefvlakjesuitalleopstanden, waar eenbepaalde bodemgesteldheid
voorkomt
a. De groei bij verschillende bodemgroepen
Vergelijken wcde gemiddelde boniteiten, dan blijken er geen grote verschillen te bestaan
Lemige humusijzerpodzol
1,8
Humusijzerpodzol met zwakke textuur-B 2,1
Lemige humuspodzol
2,2
Zandige humuspodzol
2,6
Een beter inzicht geeft de frequentieverdeling van de boniteit (fig. 26).
Wezien hierin een duidelijke verschuiving van de top van goed naar slecht. De overlapping blijkt
echter zeer groot te zijn.
b. De groei binnen een bodemgrocp, waarbij men een bepaalde factor als variabele kiest en
de overige zoveel mogelijk constant.
Dit onderzoek heeft niets positiefs opgeleverd, d.w.z. dat met geen enkele onderzochte factor een
duidelijk verband werd gevonden.
In enkele gevallen werd er een zwakke samenhang gevonden tussen de groei en de korrelgrootte
van het zand of de lemigheid. Er werden als regel slechts enkele opstanden tezamen bekeken. Bij
grotere aantallen iser, wegens degrote verschillen tussen deopstanden, nietsmeermeete bereiken.
2. Vergelijking vandegroei opproefvlakjes met verschillende bodemgesteldheid binnenéén opstand
Deze methode is voor het onderzoek van de grove den het meest geschikt.
We kunnen ons hierbij losmaken van absolute waarden en slechts de rangorde aangeven,
a. Vergelijking van de groei op proefvlakjes op verschillende bodemgroepen
Binnen een opstand vergelijken we de groei op de bodemgroepen en noteren in hoeveel gevallen a
kleiner, gelijk of groter dan b is (a = groei op bodemtype a; b = groei op bodemtype b). Door
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FIG. 26. De frequentie van de grociklassen van de
grove den in enkele bodemgroepen in de boswachterij
Nierssen
FIG. 26. Thefrequency of the site classes of Scotch Pine
on some soils oj theforest division Nierssen

a. Lemige humusijzerpodzol
slightly loamy humus iron podzol

b. Humusijzerpodzol met zwakke textuur B
humus ironpodzol with weak textural E

c. Lemige humuspodzol
slightly loamy humus podzol

d. Zandige humuspodzol
sandy humus podzol

TABEL 3. Vergelijking van de groeiplaats (bodemgroep) voor grove den
TABLE 3. Comparison of sites (soil group) for Scotch Pine
Bodemgroep

Zandige humuspodzolLemige humuspodzol

Zandige humuspodzolLemige humusijzerpodzol

Lemige humuspodzolLemige humusijzerpodzol

Soil group

Sandy humus podzolLoamy humus podzol

Sandy humus podzolLoamy humus iron podzol

Loamy humus podzolLoamy humus iron podzol

Vergelijking
Comoarison

<

Percentage
Percentage

51 15 34

>

<

>

57 14 29

< = >
61

28
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deze waarnemingen te sommeren en per vergeleken paar in procenten uit te drukken kunnen we
ons een beeld van de rangorde vormen (tabel 3).
De rangorde van afnemende boniteit is dus zandige humuspodzol-Iemige humuspodzol-lemige
humusijzerpodzol. Dezevolgorde isin 50à60%van degevallen volkomenjuist. Slechtsin ongeveer
30%van de gevallen kan men de volgorde gedeeltelijk omkeren,
b. Vergelijking binnen een bodemgroep van proefvlakjes met verschillende korrelgrootte, lemigheid, humuskleur, etc.
Deze vergelijking heeft niets opgeleverd. Men kan slechts in enkele gevallen een zeer zwakke
samenhang ontdekken tussen de groei en de korrelgrootte of de lemigheid. In de meeste gevallen
is geen verband gevonden. Deze beschouwingen hebben betrekking op de lemige humusijzerpodzol, aangezien hiervan de grootste aantallen voorkomen in het onderzochte materiaal.

B. De groene douglas
Voor de douglas gelden dezelfde bezwaren voor de onderlinge vergelijking van verschillendeopstanden alsvoordegroveden,zijhet dan in mindere mate.Deherkomst
is volgens VEEN(1951)van grote invloed op de boniteit.
Aangezien het nogniet mogelijk waseen uitgebreid onderzoek uit te voeren,moet
voorlopig volstaan worden met het constateren van enkele algemene tendensen.Van
een 40-tal douglas opstanden op de Veluwe is door de Afd. Bosinrichting van het
Staatsbosbeheer degemiddelde hoogte bepaald.
TABEL4. De gemiddelde boniteit van de groene douglasop enkele gronden (tussen haakjes: aantal
waarnemingen)
TABLE 4.Averagedgrowthof Douglasfironsomesoiltypes (between brackets:numberofobservations)
Lemige humusijzerpodzol

Zandige humusijzerpodzol

Loamy humusironpodzol

Sandyhumusironpodzol

,

Zand| e
g
humuspodzol
Sandyhumus
podzol

Stuifzand
Inlanddune
sand

Sand
<210-300/i

210à300350 n

> 350/1

2(7)

2(12)

2(6)

1(4)

3(8)

3(3)

Door van dezeopstanden de bodemgesteldheid na tegaan is het mogelijk deboniteit aan te geven voor iedere opstand die voor meer dan de helft uit een bepaald
bodemtype bestaat.
Deuitkomst vandegoedeboniteit vandedouglasopdezandige humusijzerpodzol
lijkt onaannemelijk. In twee gevallen is de goede groei waarschijnlijk aan deinvloed
van extra bemesting toe te schrijven. Opmerkelijk is het ontbreken van duidelijke
groeiverschillen binnen de groep van de lemige humusijzerpodzolen. Dit is nader
onderzocht in een vijftal proefperken van prof. dr. J. H. BECKING (I.B.O.) in het
Speulderbos.
Van ieder proefperk is de bodemgesteldheid in detail opgenomen (schaal 1:1000
met 90 tot 96 waarnemingen per ha). Met weglaten van isolatiestroken langs de
bodemgrenzen is vervolgens bepaald op welk bodemtype de bomen stonden.
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Wanneer men hoogte-diametergrafieken per bodemtype van alle bomen voor ieder
proefperk opstelt blijkt, dat de lijnen door de punten vrijwel identiek zijn.
De gemiddelde hoogten van de bodemtypen binnen ieder proefperk geven kleine
verschillen te zien. Deze zijn omgerekend in boniteiten.
Vergelijking binnen een opstand levert op, dat in 66% van de gevallen (4 stuks) de
douglas op het grove zand (>300 à 350 //) iets beter gegroeid is, dan op het fijner
materiaal (<350 //). In 17% (1) van de gevallen is de groei gelijk en in 17%(1) is de
groei op fijner materiaal beter dan op grover zand. Bij een vergelijking van de boniteit
van de bodemtypen op alle proefperken zijn deze cijfers resp. 66% (10), 20% (3) en
14% (2). Dit is dus nagenoeg hetzelfde.
De gemiddelde boniteit (GRANDJEAN, 1953) is: op fijner zand (<350 fi) 0,5.; op
grof zand (>300 à 350{i) 0,3.
Uit dit niet noemenswaardige verschil menen we te mogen concluderen, dat de
groei van de douglas op deze gronden onafhankelijk is van de textuur en dus ook van
de vochthuishouding. De betere groei op het drogere grove zand is mogelijk toe te
schrijven aan een hoger totaal-fosfaatgehalte.
C. De Japanse lariks
In tegenstelling tot de grove den en de douglas reageert de Japanse lariks sterkopverschillen in bodemgesteldheid. De vochtvoorziening is wel een van de voornaamste
factoren die de groei bepalen. Volgens onderzoek van VAN GOOR (1956) reageert de
lariks ook vrij sterk op verschillen in P-totaal en pH in bepaalde trajecten.
Het onderzoek naar de groei van de Japanse lariks bleef beperkt tot de humusijzerpodzolen en werd in hoofdzaak verricht in de boswachterij Groesbeek. Enkele waarnemingen werden verricht in de Sysselt bij Ede en het Montferland.
Het verkregen materiaal kan weer op verschillende manieren worden verwerkt.
Hierbij zalin deeerste plaats worden onderzocht in hoeverre verschillen in het totaalfosfaatgehalte van de bovengrond in de onderzochte proefvlakken van invloed zijn op
de groei van de lariks.
Een grote invloed lijkt niet waarschijnlijk op grond van de uitkomsten van het
onderzoek van VAN GOOR (1956)in Drenthe.Hij vond hier groeiverbetering bij stijging
van het P-totaalcijfer tot het niveau van P-totaal 40 (mgr/100 gr). Bij hogere fosfaatgehalten werd geen betere groei geconstateerd. Hij vond hier nl. vrijwel geen groeiverbetering bij hoger P-totaal wanneer dit groter is dan 40. Het P-totaal is slechts
in 9 gevallen gelegen tussen 30 en 40 en varieert verder tussen 40 en 86.
Uit fig. 27 en 28 blijkt inderdaad, dat bij eenzelfde korrelgroottegroep het P-totaal
geenduidelijk aanwijsbareinvloedheeft opdegroei.Deinvloedvanverschilleninkorrelgrootte van het zand is veel sterker en overheerst de verschillen in fosfaatgehalte volkomen.
Slechts voor het zand <350 /i bestaat er een tendens van betere groei bij hoger
P-totaal.
De pH-H20 varieert van 4,51 tot 5,17.
de pH-KCl varieert van 3,83 tot 4,31.
Ook hier werd geen samenhang gevonden tussen de groei en de grootte van de pH.
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FIG. 27.De groeiklasse van Japanse lariks in verband met de korrelgrootte van hetzandbij hoog
en laagfosfaatgehalte (boswachterij Groesbeek)
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Fio. 27. ThesiteclassofJapaneselarchinrelation
to the medianof the sand with high andlow total
phosphate content(forest division Groesbeek)

TABEL S.Vergelijking van degroeiplaats (korrelgrootte-groep) voor Japanse lariks
TABLE 5. Comparisonofsites(texturegroup)for Japanese larch
Korrelgroottegroep
Texturegroup

50105ft

210300//

210- 420300 n 1000 /i

420- > 1000m/<
1000/«

> = <

> = <

>

241 31 20

107 20 13

59

-

3

95

0

5

Vergelijking
Comparison

>

= <

Aantal
waarnemingen
Numberof
observations

8

7

Percentage
Percentage

4

42 37 21

83 10

7

76 15

9

210300/«

1000/*

= <

Op grond van deze waarnemingen wordt gemeend in de volgende beschouwingende
invloedvanverschillen in het totaal-fosfaatgehalte endepHvoordit object temogen
verwaarlozen.
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a. Derangordevanenkelebodemtypeninverband metdegroeivan deJapanselariks.
Uit dezetabelblijkt duidelijk, dat bijtoenemende korrelgrootte vanhetzand degroei
van de lariks afneemt. Het verschil is het meest geprononceerd naarmate de korrelgroottegroepen verder uit elkaar liggen.
Grocikotst
SHtctass

P-totool
Totalphwphot«
«0 m9 Ax> 9

•

Zand/Sand < 350 mu

•

Zand/Sand350-1000mil

Zand;9>nd > 1000 » ,

FIG.28.DegroeiklassevanJapanselariksinverbandmethettotaalfosfaatgehalte, voor verschillende korrelgrootte-groepen van het
zand (boswachterij Groesbeek)
Fio. 28. Thesite classof Japanese larch inrelation to totalphosphate,fordifferenttextureclassesofsand(forestdivisionGroesbeek)

b.Deabsolute waarde vandeboniteit van deJapanselariks.Degemiddelde groeiklasse
(Van Soest 1954) van de Japanse lariks is voor humusijzerpodzolen op zanden van
verschillende korrelgrootte in Groesbeek als volgt:
5 0 — 105ft
210— 300/«
420 — 1000/«
>1000/i

13
12
8
5

(5 waarnemingen)
(41)
(85)
(21)

Voor enkele waarnemingen uit het Montferland en de Sysselt werd als gemiddelde
groeiklasse gevonden:
50— 105/«
420— 1000/«

9 (20)
6 (6)

Vanzelfsprekend is er nog een vrij grote spreiding van de waarnemingen om de gemiddelden. Een beeld van de spreiding geeft het frequentiediagram fig.29.
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FIG. 29.Defrequentie van groeiklasse van de Japanse lariks op
humusijzerpodzol op zand van diverse korrelgrootten inde boswachterij Groesbeek
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FIG. 29.Thefrequency of site class of Japanese larch onhumus iron
podzol onsand of different texture classes(forest division Groesbeek)

% Groeiklasse (vlg. VAN SOEST)

quality class (according to VAN SOEST)

Een verschijnsel, datal direct bijhetonderzoek opviel, isdesterke teruggang in
groei bijtoenemende leeftijd (15à 20jaar). Door VAN SOEST (1954) en VAN GOOR
(1954) werd hetzelfde gevonden bijdestudie vande blijvende proefperken van het
Bosbouwproefstation.
F I G . 30. D e groeiklasse van Japanse lariks op
zand van verschillende korrelgrootte met toenemende leeftijd.
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Wanneer we fig. 30 bekijken valt het ons op, dat de groeiklasse bij het fijne zand op
hogere leeftijd enigszins daalt en op het grovere zand wat stijgt met toenemende leeftijd. Het is de vraag, of ook uit de vergelijking van herhaalde metingen aan eenzelfde
proefperk hetzelfde zal blijken. Een verklaring van dit verschijnsel kunnen we niet
geven.
Hoewel de hiervoor besproken onderzoekingen vrij veel tijd hebben gekost, zijn de
uitkomsten nog gering van omvang. Er moet nog zeer veel werk worden verricht, eer
de boniteit van een opstand voor de aanleg met een redelijke zekerheid kan worden
voorspeld.
Uit het verrichte onderzoek kunnen enkele conclusies worden getrokken, die voor de
uitbreiding van het werk in de toekomst van betekenis zijn.
1. De onbekende herkomst werkt bij het onderzoek van de grove den en de douglas
zo storend, dat onderlinge vergelijking van de boniteit van verschillende opstanden
slechts mogelijk is bij herkomstproefvelden of indien exacte criteria voor de herkenning van bepaalde herkomsten kunnen worden gevonden. Dit blijkt thans voor
de douglas zeer wel mogelijk te zijn.
2. De kwaliteitsrangorde van bodemtypen kan voor deze houtsoorten het beste door
vergelijking binnen een opstand worden vastgesteld.
3. De maximale produktie op bepaalde bodemtypen kan niet met volledige zekerheid
worden bepaald.
4. Voor het groei-onderzoek van de Japanse lariks biedt de wiskundige of grafische
bewerking binnen een groep van nauw verwante gronden perspectief (VAN GOOR,
1953). In samenwerking met het Bosbouwproefstation kan het onderzoek over
andere groepen van gronden worden uitgebreid.
4. D E U I T K O M S T E N VAN DE BOSSTATISTIEK VAN DE U T R E C H T S E H E U V E L R U G ,
H E T G O O I EN DE V E L U W E

Bij de opname ten behoeve van de bosstatistiek door het Staatsbosbeheer wordt van
iedere opstand de bodemgesteldheid bepaald. Bestaat een opstand uit meer dan één
bodemkundige eenheid, dan wordt hij ingedeeld bij de eenheid, die er het grootste
oppervlak van inneemt.
Van de bodemindeling, die in 1952 voor de bosstatistiek door ons werd opgesteld,
zijn de volgende eenheden in het beschouwde gebied de voornaamste:
Droge zandgronden:
1. Podzolgronden
2. Overstoven podzolgronden
3. Oude bouwlandgronden
4. Niet lemige, bruine bosgronden
5. Lemige, bruine bosgronden
6. Stuifzandgronden
7. Stuifzand voor meer dan 2/3 van het oppervlak bestaande uit uitgestoven laagte
8. Stuifzand dikker dan 50 cm op een bodemprofiel
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Vochtige zandgronden:
9. Vochtige gepodzoleerde zandgronden
10. Beekbezinkingsgronden
Overige gronden:
11. Lössgronden
12. Kleigronden
Plaatselijk komen gronden voor met een dun stuifzanddek (dunner dan 50 cm). Deze
beslaan slechts een geringe oppervlakte.
In tegenstelling tot de bepaling van de boniteit, die zeer nauwkeurig geschiedt,
zijn de bodemkundige onderscheidingen veel minder zuiver.
In de eerste plaats bestaat de grond van een opstand dikwijls uit meer dan een
bodemeenheid. De boven aangegeven bodemeenheden zijn zeer groot en omvatten
nog gronden van uiteenlopende bodemkundige waarde. Ten slotte kan niet worden
verwacht, dat door de opnemers met een summiere bodemkundige scholing steeds de
juiste keuze wordt gedaan.
Ondanks deze nadelen wordt toch gemeend, dat de bosstatistiek een zeer waardevolle bijdrage levert voor de beoordeling van de actuele groei van verschillende houtsoorten op gronden van uiteenlopende samenstelling.
Een overzicht van de uitkomsten wordt aangegeven in bijlage 6enfig.31.De oppervlakten van de groeiklassen zijn hier per houtsoort en per bodemeenheid aangegeven
in ha en/of in procenten. In de tabel zijn deze gegevens zowel afzonderlijk aangegeven
voor de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, als in totaal-cijfers voor beide gebieden
tezamen. In fig. 31 zijn alleen de totaal-cijfers weergegeven.
Deze cijfers zullen we het eerst onder de loep nemen.
a. Grove den
Het valt onmiddellijk op, dat in ongeveer de helft van de voorkomende bodemeenheden de groeiklassen 2 en 3 de grootste oppervlakte beslaan.
Als goed vallen op, de oude bouwlandgronden en de lössgronden, als slecht de
stuifzandgronden en vooral de stuifzandgronden die voor meer dan 2/3 uit uitgestoven
laagten bestaan. Van de overige gronden zijn de vochtige gepodzoleerde bosgronden,
de stuifzanden op profiel en de lemige, bruine bosgronden relatief nog het beste.
Typisch is, dat de dun overstoven podzolgronden merkbaar beter zijn dan de podzolgronden.
b. Lariks
De groei van de lariks is over het algemeen slecht tot zeer slecht. Dat is te verwachten
aangezien deze houtsoort in deze gebieden meestal op te droge gronden is aangeplant.
Dat toch ook de bemesting, tezamen met een iets betere waterhuishouding nog een
belangrijke groeiverbetering kan geven, blijkt uit de goede groei op oud bouwland.
Op de andere gronden is de groei op de lemige bruine bosgronden nog het
beste, d.w.z. over een zeer beperkt oppervlak (19%) komt hier nog groeiklasse
1 lariks voor.

57
Grove den
Scotch pine

Japanse larjks
Japanese Larch

Douglas
Dougtaftr

Inlandse eik
Common oak

Amerikaanse eik
Red oak
Beuk / Beech

FIG. 31.Deverdelingnaar oppervlakte per groeiklasse en per houtsoort overdeverschillendebodemtypen voor de Utrechtse Heuvelrug en deVeluwe tezamen. Gebaseerd op de uitkomsten van de
bosstatistiek
FIG. 31.Thedistribution according totheareapersiteclassandper tree specieson varioussoil types
for the'UtrechtseHeuvelrug' andthe'Veluwe'together. Basedonresults of theforest statisticalsurvey
legenda/Zegend
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j . vochtige gepodzoleerde zandgrond
wetpodzol

g stuifzand, voor > % uitgestoven
laagte
inland dune,for % truncated to Ctayer of buriedsoil

A. kleigrond
clay soil

B. beekbezinking
brook deposit
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c. Douglas
Over het algemeen neemt de Ie groeiklasse douglas slechts een vrij gering oppervlak
in. Nu is de produktie van de 2egroeiklasse nog zeer bevredigend.
Goede groei van de douglas vindt men op oud bouwland. Het risico van stormschade en wortelrot komt hierbij niet tot uiting. Zoals te verwachten was,is de groei
op de lemige en niet lemige, bruine bosgronden ook vrij goed, op de podzolen wat
minder. Op het stuifzand heeft groeiklasse 3de overhand. In vergelijking met groeiklasse 4 grove den is de waardeproduktie van groeiklasse 3 douglas veel gunstiger.
Op die stuifzandgronden waar de risico's van de aanplant (vorstschade e.d.) niet te
groot zijn, isdeteelt van douglas nog wel aan te bevelen.
d.Inlandse eik
Degroei van deinlandse eik isover het algemeen matig, behalve op deklei-en beekbezinking waar een goede groei optreedt. De groei op het stuifzand is slecht tot zeer
slecht. Waarom hier het stuifzand op profiel (b) slechter is dan het stuifzand (c), is
niet duidelijk. Het afwezig zijn van kwaliteitsverschillen tussen podzolen en nietlemigeen lemige bosgronden is niet goed verklaarbaar.
e.Amerikaanse eik
Deuitkomsten zijn, wat degroeivan deAmerikaanse eik betreft, enigszins teleurstellend. De groei op de podzolen is slechter dan men zou verwachten. De groei op de
bruine bosgronden, hoewel merkbaar beter dan op depodzolen, blijft eveneensbeneden de verwachtingen.
f. Beuk
Deuitkomsten zijn voor debeuk ook niet geheelvolgens deverwachtingen. Degroei
van de beuk op podzol isabnormaal goed. Dematige groei op debruine bosgronden
beantwoordt welaan deverwachtingen. Ook dezeergoedegroei van debeuk oploss
isin overeenstemming met deverwachting.
Conclusie
De bosstatistiek blijkt waardevolle en interessante gegevens op te leveren. Omdat
hier vele andere invloeden naast die van de grond een rol spelen, moet men het materiaal met het nodigevoorbehoud hanteren, vooral wat betreft degroeivan het loofhout op de droge gronden.
Dezecijfers geven aan hoe de bestaande toestand is; onder overigens gunstige omstandigheden zal men echter tot een belangrijk hogere produktie kunnen komen. Dit
bereikbare plafond is slechts te benaderen door gedetailleerd onderzoek, dat echter
het nadeel heeft van geringere betrouwbaarheid door het kleinere aantal waarnemingen.Bijvergelijking vandegroeiopovereenkomstige bodemeenheden opdeUtrechtse
Heuvelrug en op de Veluwe, valt ons op, dat in de meeste gevallen (ruim 60%) de
groei in het eerstgenoemde gebied beter isdan in het laatste. In deoverigegevallenis
degroei vrijwel gelijk, of op deVeluwe iets beter dan op de Utrechtse Heuvelrug.
Deopvallendste afwijking vormtdebeteregroeivangroveden opdelemigeennietlemige bruine bosgronden op deVeluwein vergelijking met de Utrechtse Heuvelrug.
De oorzaak hiervan kan niet met zekerheid worden aangegeven.

SUMMARY
INTRODUCTORY

This publication contains the result of an orientating survey of the soil conditions
ofwoodedsoilsinrelationwiththedraughtingofalegendwhichwillbeofimportance
in sylviculture.
Consciously it istried to give only the main outlines.
Theinvestigationwasdirectedtothehighwoodedforest soilsoftheCentralNetherlands, especially the Veluwe area.
Onaccountofthedraughtingofanewsoilclassification forthewholeoftheNetherlands it isimpossible to produce a detailed classification. It is of no use to publish a
firstapproximation of such a system when it is necessary to make drastic changes
after a few years.Therefore it wasimpossible to givea definite opinion on the sylvicultural interpretation.
Bythe description of an example, in this case the soil map of the Speulder forest,
it istried to give an impression of the significance of soilmaps in sylviculture.
InchapterItheessentialsofthegeologyoftheareaaretreated.Amorecomprehensive
publication on this subject isin preparation. Chapter n gives a discussion of the soil
conditions. First of allthe higher levelsofthe soilclassification are briefly explained,
followed by the most important soil characteristics in connection with moisture
supply, mineral nutriants and rooting. Here the soil condition is already considered
from the viewpoint of the relation between soil characteristics and forest growth in
the surveyed area.Inchapter inonsoilsurvey some specialaspectsofthemappingof
sandsoilsdeveloped on push-moraines arediscussed.Theappraisalofthesoilfrom a
sylviculturalpoint ofviewisdiscussedin general.Furthermorethecurrent knowledge
on the requirements of sometree species.
Unfortunately the publication of a siteclass table of the most important soiltypes
for the principal tree species hasto beput off for sometime.
Furthermore an outline is given of the research done on the growth of some tree
species in relation with soil conditions. Especially the difficulties which arise in this
research arescrutinized. At the end the results of the forest statistical survey in the,
investigated area is discussed.
CHAPTER I. GEOLOGY

In the surveyed areathe soilparent materialconsistsofthefollowing deposits:pushmoraines,fluvioglacial,cover sand, loess and shifting sand.
Push-moraines
The pushed stratum consists of a sandy to gravel-rich river deposit with some clay
layers and homogeneous layers of veryfinesand. In the Risz glaciation this material
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has been pushed by land-ice into segments and imbricated. By erosion deformation
took place and valleys came into being which are dry to-day. Finally the toplayer
became more of less mixed by solifluction.
Great differences in texture occur over short distances. In broad outlines however a
system of parallel strips may be recognizable here which may be considered as outcropping dipping layers (fig. 4). Beside these differences in texture the mineralogical
composition is important. The pushed fluviatile deposit may be divided into two
stratigraphically and mineralogically different parts which are briefly indicated as
white and brown sand. Originally the sediments were overlying each other, now they
arefound side bysidein parallelstrips.Thewhitesand isveryrich in quartz and poorer
than the brown sand.The latter contains many stone fragments (o.a.slatesand shales).
Fluvioglacial
At the back of the push-moraines locally extensive formations are deposited by melt
water from the land-ice. These deposits show a very irregular sedimentation system.
Vertically as well as horizontally great differences in texture occur. The composing
material exists mainly of brown and/or white sand from the push-moraines mixed
with small quantities of material brought down by land-ice.
As parent material it may be compared with push-moraine material although
heavy and fine-sandy deposits are more infrequent.
Cover sand and loess
After the formation of the push moraines and the fluvioglacial cover sand was deposited by wind in various periods.They aremainlyfinesands (100-200/«) occurring
as thick strata in the lower parts and in the higher parts as ridges,valley fills or thin
tapering layers. Especially on the fluvioglacial and flanks of the push-moraines this
deposit abounds. Asa rule the sand ispoorer than brown sand. Locally push-moraineor fluvioglacial material has been mixed with the cover sand by solifluction or erosion.
This is of importance in soil genesis.
Loess has been deposited in the same period as the cover sand. In the surveyed area
loessisinfrequent and only deposited under the lee of ridges in valleys in the southeast
of the region. Consequent of the difference in texture loess is a more favourable
material for soil formation than is cover sand.
Inland dune sand
As a rule shifting sand originates from cover sand by wind erosion after soil profile
development had already taken place. A special publication has been dedicated to
the shifting sands of this region (SCHELLING, 1956).
C H A P T E R II. T H E SOIL AND ITS MOST I M P O R T A N T P R O P E R T I E S

Some aspects of the higher levels of classification of the soils of the area are given.
In fig. 7 and table 1the principal characteristics of the soil classes are reproduced.
Next a number of important soil properties are discussed in view of the significance
of these properties for water supply, mineral nutrients and rooting.
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Water supply in connection with some soil properties
Only the rooted part of the soil profile is of importance for this contemplation.
In the Netherlands precipitation during the period of vegetation is insufficient to
replenish transpiration. Thisshortage varying from 50to 150mm has to be replenished
out of the soil profile as otherwise it is impossible to maintain an optimal growth.
Soils in which the moisture reserve can be replenished out of the groundwater are
infrequent in the surveyed area, so they are left out of consideration.
So for an optimal growth the available moisture in the soil profile (between pF
2.0-4,2) must equal the above mentioned shortage. It appears that in the soils a
fairly narrow relation exists between available moisture, organic matter and clay
content. For computations we must be informed of these contents. The total quantity
of organic matter in humus iron podzols varies between 80-350 tons/ha, in humus
podzols between 120-270 tons/ha. An impression of the contents in different layers is
given in fig. 10. The clay content is in general very low, 0-10% clay ( < 2 /<) and is
of no importance for the moisture supply. Heavier soils only occur in small areas.
The field capacity in soils with a distinct soil profile varies between 40-150 à 200 mm.
Of this about 1/3 is non-available.
The moisture distribution throughout the profile presents the same picture as the
distribution of organic matter on which moisture distribution in general depends
(fig. H.)Chemicalfertility in relation with some properties of the soil
Important are the following properties: Total phosphate content, Nitrogen content,
pH, Potash content.
Phosphate: A good correlation between growth of definite tree species and total Pcontent appears to exist. This correlation is better than between tree growth and
content of readily available P. e.g. determined in citric acid. The parent material is
fairly poor in phosphate with a P-totalfigureof 5-10 mgi/100gr.Therefore the amount
in the rooting zone of 2.57 and 1.73 tons/ha as an average for humus iron podzols and
humus podzols respectively is not so unfavourable. Expressed in P-total of the upper
25 cm this is 37 and 23 mgr/100 g respectively.
The distribution of phosphate throughout the profile is analogous to that of organic matter (fig. 13).
Nitrogen: The nitrogen conditions confronts us with many problems. The questions
related with litter decomposition are left out here. In the following considerations
only the mineral soil istaken into account. The total quantity of nitrogen in the rooted
zone amounted to 3.4 and 2.6 ton/ha in humus iron and humus podzols respectively
(fig. 15). The nitrogen distribution throughout the soil profile is analogous to that of
the organic matter.
An impression ofthe quality of the humus and the nature and the supply of nitrogen
is obtained by the nitrogen quantity expressed in percentage of the organic matter.
Fig. 17 gives the variations which may occur. When the line between favourable and
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unfavourable humus is drawn at appr. 2.0-2.2% (C/N ratio ± 25)than it appears that
various humus iron podzols have favourable humus, humus podzols, however, a less
favourable kind.
pH: All un-fertilized soils have a low pH. In general no great differences occur. In
the topsoil pH-H 2 0 is 3.5-4.0 and rises to about 4.5-5.5 in the C-layer.
Potash: In the surveyed are a potash deficiency occurred in some cases, in general
limited to the very humus-poor shifting sand soils. It may be possible to prognosticate
the occurrence of potash deficiency from the K-total figure.
Rooting in relation to some soil properties
Rooting is principally determined by moisture conditions, distribution of nutrients
throughout the profile and the occurrence of differences in firmness (penetratability)
of layers. Aeration in these sand soils is only in exceptional cases in the minimum. In
general the main body of the roots is concentrated in the upper 30-40 cm of the
profile in which layer also moisture content and content of mineral nutrients is highest.
To what extent the roots penetrate depends on the penetratability of the underlying
layers. The ruling laws are represented in fig. 20. Dry coarse-sandy subsoils are not
rooted, fig. 20a. This is found in humus iron podzols. Great contrasts, e.g. an underlying layer more unfavourable than the layer on top, check the rooting. This may also
be the case if the underlying layer in itself is not unfavourable as to rooting. Abrupt
increasing firmness (fig. 20b),abrupt decreasing humus content or an abrupt transition
into a much lighter textured soil all belong to these forms of contrast. A discontinous
contrast in a layer e.g. a firm thin iron pan in a humus podzol (fig. 20c) is less unfavourable.
The occurrence of heavier or humose layers in the deeper subsoil (at 1 metre or
more below surface) gives rise to deep rooting. This may be recorded a.o. in profiles
covered with inland dune sand (fig. 20d).
In deep homogeneous, well moisture holding profiles without disturbing layers
opportunities for deep rooting are present. The influence of fertilizing on rooting was
left out of investigation.
Erosion
In general erosion is no serious problem in the Central Netherlands. As, however, in
the surveyed area many sloping grounds occur it appeared after-all worth-while to
carry out a reconnaissance survey. In more than a hundred sample plots in clear
felled sites or in young stillopen plantations besidesthe sizethe following factors were
determined:
degree of density of the vegetation in percentage of the area
degree of erosion
tillage.
The degree of erosion is indicated in 4 classes viz.:
1. no erosion;
2. little erosion; sorting of sand flown together in strips or small tracks, no formation
of gullies;
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3. moderate erosion;distinct erosion, in most casesformation of gullieswith a maximal
depth of 5cm, mostly 0.5-2 cm;
4. severe erosion: mostly strong formation of gullies deeper than 5cm in several cases
up to 20-30 cm. Strong formation of fans at the foot of the slope.
In fig. 21 the results of the investigation are represented. From this the following
conclusions may be drawn:
1. Erosion danger is of no significance on slopes less than 3%.
2. On slopes of 3-8% and with full tillage there is already a big chance of severe
erosion. On the infrequent slopes of more than 16%erosion danger is still greater.
3. A density of the vegetation > 15-35% suffices to prevent erosion fairly well.
CHAPTER in. SOIL MAPPING

Based on soil classification it is possible to classify and denominate all soils of the
area. The soil classification units are the building materials for the legend units and
enable to give an exact description of the latter.
The soilmap isprepared byclassifying augering data and based on this classification
place them in a definite unit of the legend. The boundaries of the legend units are
mapped out in the field with the aid of various features as topography, vegetation, etc.
The determination of soil classification unit to which a definite soil profile belongs,
is carried out as much as possible with the aid of measured or estimated features.
Some expedients are of a special significance in the surveyed area.
a. The Munsell Soil Color Chart is indispensable for colour descriptions.
b. The estimation of the grain size of sand, a strongly variable quantity in this area,
gave difficulties. Then a so-called 'sand ruler' was developed and used as a scale
of comparison (fig. 22).
The mineralogical association to which the parent material belongs is important in
soil classification. Here also comparison with small samples of known composition
in a container similar to the sand rule proved to be a suitable expedient.
The wayin which the maplegendisconstructed from soilclassification units depends
on the scale of the map, topography and purpose.
In forestry in the Netherlands the scale of 1:10,000 is most satisfying for serving
as a base for the management.
C H A P T E R IV. S Y L V I C U L T U R A L A P P R A I S A L OF THE SOIL

For a sylvicultural appraisal of the soil the requirements of various tree species with
respect to the soil and the soil properties must be known. It is not worth-wile
repeating our very restricted knowledge or apparent knowledge on this subject.
CHAPTER V

It is the ideal to be able to forecast the growth of the most important tree species on
every unit of the soil map. For this it is impossible to make use of the results of in-
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vestigations carried out in other countries as those are connected with deviating
climates and soil profiles.
Research in thisfieldistime-devouring and full of problems. The following methods
may be applicable:
1. Polyfactor analysis
Though many dangers adhere to this method it may be applied successfully if only
some mutually not strongly correlated factors dominate growth.
2. Regression analysis
This method applied by COILE is purely mathematical for which a good mathematical
training and much computation work is requested. Though the results are exact and
the reliability can be exactly indicated, the author hesitates in applying this method.
Application of both methods encounters insurmountable difficulties as some factors
which may greatly influence growth are immeasurable in most cases. Those factors
are a.o. establishment, treatment and seed provenance. So long as these cannot be
considered to be of equal importance, every computation is worthless.
3. Comparison of growth inside the same stand
The only way to compare growth on two soiltypes when disturbing influences are
of equal magnitude, is to investigate inside the same stand. In this case the order of
decreasing site quality is well determinable. The computation of an absolute level
however, is impossible as the magnitude of influence of other factors is unknown.
In any given area it is eventually possible to indicate minimal and maximal production. Anyway it has to be determined which method may give the best results.
When dealing with a tree species like Japanese larch which responds to some
mutually mostly weakly correlated factors, the polyfactor analysis may offer many
possibilities.
For a tree species like Scotch Pine showing great differences in growth caused by
differences in provenance, only comparisons inside a stand are possible.
Some orientating research has been done on some tree species which is reproduced
hereafter.
Scotch Pine (Pinus sylvestris L.)
In the forest district Nierssen the soil conditions of 500sample plots where tree heights
were measured, have been determined.
a. Comparison of allplots: The average site class does not differ for the various soil
groups (see table 3). The frequency distribution of the site classes gives a more clear
picture. No results were obtained from an investigation draughted as a simple polyfactor analysis of differences in growth within a certain soil group.
b. Comparison ofgrowth insideacertainstand:Fairly positive results were obtained for
growth on several soil groups so it was possible to put up a range of diminishing site
classes for Scotch Pine. When the comparison was restricted to a certain soil group a
slight relation between growth and soil texture came to the fore only in some cases.
Douglas Fir {Pseudotsuga taxifolia BRITT.)
A solution was sought after in two ways. From a forty stands siteclass and soil condition were determined (see table 4). The results were only of small importance.
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Measurements in 5 sample plots were carried out to trace possible differences in
growth within the humus iron podzol group. Textural differences fromfineto coarse
sand occurred. Comparison inside a certain stand as well as over all stands showed
that in all cases growth on coarse sand was somewhat better than onfinesand (site
class0.3and0.5respectively).Soitmaybeconcluded that inthiscasesoiltexturedoes
not influence growth of Douglas Fir.
Japanese Larch (Larixleptolepis GORD.)
Growth of this species on humus-iron-podzolswas investigated. The total P2Os-content being optimum and the variation of pH being small, no influences of total phosphatecontent nor ofpHcould beestablished (seefig.28).Table 5 givesan impression
of the order of some soiltypes.
Theabsolutevalueofthesitequality asanaverageofallsampleplotswithacertain
soil texture is given in table 5. Frequency diagramfig.29showsthevariation ofthe
observation data.
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