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Si 1948 is bij het bodemkundig oaderzoek van de gemeente Epe een deel
van de iaaaiûklijto houtveeterlj Gortal gekarteerd. Sa verband,raetde stox®schade van 1950 verzocht de koninklijke houtvesterij Goxtel de resterende
terreinen van de bosmchterjj Niereen en de boswachter34 &©t Loo op deaelfde
isija© te karteren als in 19#3 «as geschied«
De bodeiafcartering had gedurende de aoaaenaaaaden van 1951 door opziehter H. de Bakker onder leiding Tan «ttir Ir J . van Bispen tot Pannerden plaats«
Be veraaiaelde gegevens zijn in het navolgende rapport jast bodaakaart
vastgelegd«

DeAd^metHDirecteur van de
Stichting vooirBodemkartering:,

(Z, van Doom)

-ii»

Bei ondsÄoehte terrein l i g t op de oostelijk© helling van de ?eln*©f
ten n , van Apeldoorn. Het z, deel valt onder de gemeente Apeldoorn, tetn, deel
behoort b i j de gecsemte Eps, ©eetkleine «eatelijke uitloper - de Klapeteratr«âjkss - i s

gemeente Eönelo.
Door de houtvesteri j Gorte l werden een recent© kaart schaal 1 t 10.000

van de boswachteri j Hiersen en een verouderde kaart schaal 1 : 5,000 van de
bosaaehterij het Loo voor de kartering beschikbaar gesteld. Een nieu»e opnaai
schaal 1 î 10.000 van de boswaehterij het Loo kmes. l a t e r beschikbaar. De bodepkaart is op een schaal 1 : 10,000 getekend.
Hetxonderzoek werd met een boor va© 1*20a en een spade verriebt.
Het waamemingsnet bedraagt ongeveer 1 boring per ha. variërend tassen Z per
ha, fci een gebied m% veel wisselingen, t o t 1 boring per E ha in een minder
gecompliceerd terrein. De boordiepte bedraagt gemiddeld 100 can.
Dit onderzoek i s op de bodemtypen gericht, waarbij de textuur van
de grond is aangegeven. De bodaratypen zijn op de bodeiakaart in een kleur aangebracht, de korrelgrootteverschillen daarentegen xaet tekens aangegeven.
De bodemtypen voor het nieuwe karteringsgebied stonden door de bodeakartering van 1948 reeds vast. De opvallende n . - a . richting waarin de bodeBK
typen van het noordelijk gekarteerde gebied van 1948 liepen, bleken ook in
dit karteringsgebied door t e lopen. Tevens hadden wij in 1948 geleerd dat de
huidige loofbossen van de Veluwe-met lemige bosgronden saaengingen. De&©
ervaring «as voor de ^oriëntatie van het nieuwe gebied van groot belang. Door
het uittekenen van de loofbossen van de topografische kaart hadden ?&j reeds
een groot deel van de bodemkaart verkend. ?oor de ontginningen ging d i t echter
niet op.
Evenzo isas in 1948 gebleken, dat de gebieden met gelijke korrelgroofete
niet gemakkelijk mren t e volgen. Aan de textuur i s dan ook in het algeiaeea
minder aandacht besteed,
Hoogtecijfers zi$a aan de topografische kaarten ontleend. Zij s i j a

m&m

in de beschrijving van de boderakaart gebruik*.

;

Weinig aandacht i s er aan de erosie en relief van dit gebied besteed,
a l «as de bestudering van bodemtyijen in en nabij erosiedalen, op of nabij
hoogten voor bosbouwkundige en bodemkundige interpretatie zeker van belang»
Be ©rote wisselingen op korte afstaaflen van bodemtypen in de erosiedalen op
en nabij hoogten konden in de korte t i j d van karteren n i e t wsrden aangegeven«
Een plantensociologische studie van d i t gebied lag buiten onse mogelijkheid«
Evenmin i s er bijsonder op de beserking van de bodem gelet« Zeker is
het dat de grondbewsrking verschillend is geweest» Oude hakhoutpercelen ai^o
meestal met de schop diep omgezet (± 80 em), Jonge ontginningen sijn diep ge-
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ploegd (± 40 om) omde bank van podzolen in de grond te brelcen, in lanen heeft
isen vaak plantgaten genaakt, soms hesft men alleen langs de wegen de grond dief
omgespit, de daarbuiten liggende gronden onbewerkt gelaten»
ïfokel© grafheuvels en plekken roodzand zijn terloops b i j de kartering
opgenomen} z i j worden niet verder vermeld.
Houtmetingen t e r interpretatie van de groei van houtsoorten op bepaalde bodeiatypen hadden niet p l a a t s . De ervaring over de groei van houtsoorten,
opgedaan b i j de kartering in 3548 als b i j deze nieuwe kartering ia in d i t r a p port onder de bosbouwkmdige waarde va» de gronden weergegeven.

J^,

y | .ffigeaene,ibodeçn^steldhe.djd van.hetgebied
Beide böeisaehterijen liggen op he* Gestywd Praeglaaiaal "»an de oost«liikm Vi&ammo&m. Bit Gestussd Praeglaeiaal bestaat a i t l«njg en soms griaârSJIt
grof t o t f i l a zand.
Door water*- en winderosie is hôt oude relief van deae ¥elu»se stuwwal
sterk veranderd} diepe erosiedalen doorsnijden het landschap, hoge stuifruggen
liggen tegen of over het Gestuwd Praeglaeiaal. Hierdoor is een sterk wisaelso~
de topografie ontstaan.
1B het westen l i g t het gebied ± 90 m K.A.P. (Kleefse terg), helt naar
het oosten t o t *•SOa N.A.P. (Hiej«eïi«4ïà6ssel5 ((zie hoogfcelijnenkaart vaas
de omgeving van de Daliseg, bijlage 1) ) .
OpA l t

zeer uiteenlopende moederimteriaal ontwikkelde sieh onder In-

vloed van kliraaat en waterhuishouding een begroeiing. Onder deze begroeiing
had bodenvoraing plaats.

De bede&ktaidige indeling van d i t gebied berust op de g ^ d a a t e r s t a n a
en het veiraogen eet vocht in de grond vast t e houden* i*ij onderscheiden großden Van de hog» Veitare en van de lage Veluwe. Gronden van de hoge 7elu«e heb»
ben profielen -Baarbij de grondwaterstand meer dan twee «eter onder maaiveld
lifi^l gronden ven de lage Velu«« hebben grondwater op minder dan twee meter
onder xoaaiveld*

De gronden van de hoge Veluwe oaderscheiden wij in gronden met en
eonder bank«

Hiertoe rekenen wij de gronden die een uitspoellngslaag (loodsend)
en een inspoeliagslsag (sgru bank) hebben. Wijl spreken van podaolgrondea ( I a ) .
De loodsandlaag bestaat uit asgrijs t o t grauwgrijs humuaam los sand.
De dikte varieert van 10 t o t 60 «sa, gemiddeld 20 à 25 ca«
De bank i s meest 8 t o t 10 cmdik, de kleur donker brainzwart tot s s a r t .
öese laag ia hamusrijk, de structuur zeer dicht. 3» vochtige toestand ie
de&e laag zmk aderend, in droge verkruiraslde toestand stoffig en los«
De »»arte beak gaat geleidelijk in een koffiekleurige bank over, Deae
koffiekleurige baak of oerlaag ia bruin, vast en droog, ai4 sraeert fa voehtirge toestand niet} droog en verkruixseld i s aijl bijzonder los« Op SOà 60em
gaat zi$ in fäwrs van de ondergrond over. Sterke variaties op korte afetend
kamen voor. Das« verschillen, worden door topografie, begroeiing, samenstel*
ling en bewerking ven de grond veroorzaakt*

Be

podsolgronden worden het sterkst in laagten en in het bimsender

in grove aaiden aangetroffen, op fijne zanden kcaaen z i j ainder voor; een bank
u i t fijn zand ka» echter bijzonder hard zijn.. De meeste podzolen zi&t door
grondbswerking tijdens de ontginning van de heidegronden gestoord; de bank

—

is meestal gebroken. Wij treffen er grove dennenbossen met een ondergrœi van
struikheide, blawe bosbessen en schrale mossen. De groei van de dennen is
matig t o t slecht«
Gtesehejiätisoerda profielbesehrijving van een podswlgrond,Yh
0 - $ ast

droge dunne humuslaag

S - SOcm

sterk uitgeloogd, humusara sand (loodzand)

20 « 30 est

zwart, zeer vast verkit zandj tussen loodzand en bank scher}»
overgang

30 - 50 cm

koffiebruin, vlekkerig, vast zand «aaronder fibersj dieper lichter
van klefur en minder vaat

dieper dan 50 cm geleidelijke overgang naar licht geel gekleurd, los zand.

Wij onderscheiden daarbiji
Lemige bosgronden

lïbg

z*ak Zmigß bosgronden

17^

grijsbruine bosgronden

ïb

bontgevlekte zanden of stuifzanden

SI

enkgronden

Z£

Lemige on awak la&ig* bosgronden lïb„ en UV
. • • ' • • . * • • •

1

Beidetypenhebbeneenslechtsenkelecentimetersdikke,huïaeuzebo»
vengrondopeenlemigerasp,zwaklesig©,lichtokerkleurigeondergrond soos
©etdoorijzerverkittelaagjes.
D©zwakhuaeuaebovengrondvanlïb„isinhetalgeaeendamerenminder
schraaldandievanlïb.jdekleurvandeondergrondisbijdelïb minder
vlekkerigenhomogenerdanbij H b «

Sr «Sjs owpgaagea -im leest aaar laaig ©asd. S%mzk lewig« emüepe
graad (ea #0 ©a) .1* »og tot de J3Eb, mdiap©«©reaal laaige greed Is te* a*
Hb. gerefeeadf de lïb kas soms tot 1.20 cmTumàg &i&. Sou»treft tsm,
4LQfcbij leeiaJfeiilea, zeer laaige Çlsse©-) profiôlm asïu Öelamig© geaaöaa
hsbb« 3 ^ of smsrafali&baar, d« a»ak leaige 10à %]Ê$ zSsima&c ( Ü « t o «
«tel lê nu).
De leralgê bosgroodm liggen in hot algesïseö hoger daa de zmk lesdge.
Ds2# laatste romm de overgang van de lesige bosgronden,naar de griLjatmiin»

Som kuafc op d©sswalclenige boègranden ©essaskke podsoleHBg iroor.
Het work«»» ira» dit Tarsebijnael wrdt bij de besefcrijt'Sög *aiid©
kaart aaagegweß.
•WÎ4treffart de laraige bosgrond®» oader de o«àa loofbossenTORd«
Yéïssm aaö. % de topografisch© kaarfe is h«t voorfcorasa <wtilo©fbo@«e»t
eamigaat dat de grmdm loaige basgrcnde» ai^a, gaaakkelijk a i t t e tekföeeu
Öïidér des® loofboss<m va» aitaai M teafcas ko«&nagsaoeg gern begrœifcig voor#
Onder gnaw» deigt«eb^s«A ©p«las« làaige bosgrondeiï treffe» id4 ^ ««&•'
«atosstiuîkaa ira» de natuurlijk* begrodlâag
G^da«^.tiseerd# profjbelbetete'i.jftog vaa l«aig© bossend lïb g
0 - S m.

hvmxsla&g

3 - S ca fcu&osiiowdeRd, awarfegrijs, zmk uitgeloogd aaûd (Xoudsan.daeh.tit)
S - 70 e»

ho&ogeaa, omijakleurig, Isaig saad, aaa* aader overgaand ia
lisbter gekleurd sdndsr X&aig sand

diaper daß 7Üen'los %mk oksrkleurig saad.
Qeaahtt^iaMHxrda ps®£i*âk»8Qfoi$v53ig iraa 2«ak letaige bosgrond IXÏJL
0 — S<aa

haauslaag

S- m m

zmk uitgeloogd, h^ushoodesâ sœd, scias iaat ®mdua sswsri
fcofffceiclsurightmkMop U m

10- S0 «a

irleldcerig, ©feerkleurSg, msk lesiSg land

dieper dan 50 en awalc okerkleurig tot geel los sand

Öjrijabruine bosgronden t b
Dit zija aandige, niet of zwak gepodsoleerd© bosgronden? son» kon*
'in de bovengrasd. enkele eentiaeters huoatstooudend loodsand voor} de getoel«
bovengroad is niet dikker dan &> emj de ondergrond i s witgeel, los zaad«
De Tb-grondea vorraen de overgang van de lemige bosgronden naar de pod&ol«i,
hetgeen op de bodemkaart goed t e zien i s , Ia «en enkel geval hebben wij
gronden met een dikke (10-40 e©) loodzandlaag* echter zonder bank, t o t dose
ïfe-greBdeö gerakend. De oppervlakte isaarov*r deze gronden voorkoaa» i s echter
geriog« In een apart kaartje zijn se b i j de beschrijving Iran de bodeajkaart
aangegeven.
Op de ïb*grenden groeien meestal struikheide en blauw© bosbesseaj
oude eikenstruiken komen er nagenoeg niet -op voor,
-

§»scfa«aatiseerde profielbeschrijving van de grijsbruine boegraad, ï b

0 - 10 cm

«ham©husajslaagj dun, grijabruin, zwak uitgeloogd, hOTQshoiïâenâ
sand, soms 20 cas dik

10 - SOca

geelbruin sand rast lichte en donkere strepen (fibers)j sas»
i e t s verki*

dieper dan SOem l i e h t e r gekleurd, los zand
Bontgevlekte zand«a of stuifzanden, Sï
Deze gronden onderscheiden sich van de overige typen door het ontbreken "van. een humushoudende bovengrondj er is nauwelijks een bodemprofiel gevormd. Onder een dikke of dunne laag strooisel komt een zwak ontwikkeld g r i j s
laagje op een iets donkerder gekleurd laagje voor. Dit micro-podzol i s n i e t
dikker dan 4 1 5 ca. De ondergrond is geel en l o s .
Het relief van de dikke stuifzanden is onrustig} bij de dunne stuifzandgrondeh is het relief minder geaccidenteerd. Men boort onder de dunne
atuifzanden de overstoven gronden aan, 2 i j zijn op de kaart als stuifzanden
op ongestoorde ondergrond aangegeven, 2h hoofdzaak t r e f t aten e r leiaige
bosgrond of podsoien onder aan.

Jhkgronden Zf
^ g r o n d e n of oude b©u*landen zijn diep htsjeuze gronden; de dikte van
het huiaeuze dek varieert van 40-90 cmnet 80 em a l s geaiddelde. Zij zijn ontstaan door eeuwenlange bemesting ragt plaggeraaest u i t potstallen. Het huntusgehalte varieert van 4-8$j de gronden zijn donkerbrain-'zaart s e t soms duidelijk
loodsandachtige zandkorrels van de heideplaggan.
De meeste van deze gronden liggen op oud© bosgronden} een geleidelijke
overgang naar de gele of okerkleurige ondergrond tb of l ï b heeft over een tra*»
jeet •van ÎÛ-20 es plaats.
Des« grond« norden t o t dë droge oude bouwlanden gerekend.

Hiertoe behoren de vochtige bosgronden Zbj deze hebben een grondwaterstand op maximaal. 2 meter onder maaiveld. Zij komen voor langs de sprengen
(brongebieden)«Men t r e f t er humushoudende, vochthoudende zandgronden aan aet
op ^ œ of dieper wit gebleekt sand. Verder vochtige zand- en lemige zandgronden met witgebleekte ondergrond tussen 40 en 80 ca beneden »aaiveld» natte zandgrond of veen (raax. SOcm dik) op zand »et wit gebleekt zand direct onder de
begroeiJngslaag of botntvoor. Deze ûeim typen werden niet op de hodemkaart uitgetekend. Zij zijn samengevat t o t vochtige bosgronden.

Binnen de hier genoemde f bodeatvpen i s nog onderscheid gesmakt ia de
samenstelling van het zand. Hierbij zijn onderscheiden!
grof grindrijk sand
grof t o t »atig grof zand
matig grof zaad
fijn an ^ t ig fi^i zand
Grof gristdrijk zand
?*el grind in een profiel gaat vrijwil steeds samen set grof scherp
zand. Dit kcsïfc het meest voo* op hoge ruggen* vooral nabij grindgroôven> D«sö

grovegrindrijkezandruggenvolgenderichtingvandestuwaaln.-z.tot
n.o,-z.w.Hetgrovegrindrijkezandkon*hetmeestvoorindeopenbosgronden (2ben12b).3hdepodzolenwordthettieinigaangetroffen.
Groftotiaatiggrofsand
Ditscherpe«andbevatmindergrinddanhetgrovegrindrijkzand.Het
ismeesteenmengingvangrofenmatiggrofzand.Hetkostoverhetgehelegebiedvoorenvolgt ingrotetrokkendestrekkingvandestimwal.Vooralinde
leoigebosgronden(lTb_)wordtditgrovetotmatiggrovezandveelaangetroffen.HatfijnledigemateriaalvandeH b grondblijktechtervoordegroei
vandebossenvangroterbelangdan

hetgrove2and.Ihdeoverigegebieden

ishetonderscheid ingrofoffijnzandvanbijzonderbelangjdevochtigheid
vandegrond ishiervannamelijkdirectafhaakelijk.
Matiggrofzand
Ditsand is fijnerdanhetgrovetotraatiggrovezandenisnogmindergrindrijk.Hetkomtoverhetgehelegebiedovereeagroteuitgestrektheid
voor.Hetvolgtgeendirectopvallenderichting.
Pijntotlaatigfijnsand
Hiertoerekenenwijhetzeerfijnezachtepraeglacialealsookhet
deksaod»Hetfijnepraeglacialezandiszachterdanhetdekzandjhetvolgt
aeestalderichtingvandestussal,het..kootmaarweinigvoor.
Stuifsandenstuifdijkonzamdisvannagenoegdeselfdesamenstelling.•
Het isindunnelaagjesgrindlooaafgezet»het ismatiggroftotfijnsand.
Desegrondengavenwijopdebodemkaartgeenafzonderlijkepunctata©voor
korrelgrootte.
Delegendavandebodeakaartiadus:
Bosgrondenvand*hogeVelusre
Hb-

leaigebosgronden

1Tb zwaklemigebosgreeâm

Jh

podzol

SI

bontgevlekte sancïèa of s t u i f sandas

Zf

enkgrondm

Bosgraadesa van 4© lage T e l a »
2b

t o c h t i g ® bosgronden

O

P"o£ grJödriJkzand

#

groftotmatiggrofzand

•

oatiggrofaand

fijn tot matig ftja zand

JW B ^ o b ^ T J a g t q ^ d* bodcakaart,
l a heft narvoigencte wordt de bodemgesteldheid van de boswachtorü
ïlierMO m de boswachtcrij het Loo afzonderlijk beschreven.

Deae boesachterij omvat in hot westen d« Blapetetatruikm en het
Vreebos, Sa h«fc ooafcaa d© Korten 3amd, Si*rs«a m het Sikhout, i s hei raidtkaa
een gebied tusssa het Vrsebes a i Xortm Ban»! - Hiersaft - Qakhout.
S.e^^^eratndjfcoog butaan grotendeels u i t goede bosgronden. Hst noordaXtPs».
doel is v r i j vlakj l i g t op ca 65 m + H.A.P.j d i t gebied vonat een waterachei^
ding van de sttaRrtÜL, EOWQI & het westen a l s in het oosten kepen sear f i j a sandige, lasige bosgronden voor} vooral die in het oosten zijn bijsonder goede
le&ige bosgronden. Het overige d«el bestaat u i t grof tot raatig grofaandi^e
1-i» « _ k b * . b « ^

( 1 1 ^ « , V*x). & h * « M « « hrt * . „

ta«.

grindgroeven ia grof, grindrijk, leaig aand voer.
3a auidell^ke richting gaan 4« lemige grandaa in slechte groaâ«* over:
petfzolan, Bi« Deze overgang wordt door grijsbruine bosgronden (ïb) gevormd.
Zij bestaan grotendeels u i t grof t o t matig grof sand.
INi gronden in het suidas zij& podzolen. S i t gebied ia doorsneden 8$%
atuifdijken «6 haeft dus een aeer onregeäsafcig relief» Het sand heeft de
typische grandioze stuifaandsataenstellingj de gronden van deze stuifdijkeïi
zijn diep geploegd «aardoor de bank -«an do heidepodsaL i s gebroken.
M R r t » (mmm*H.i,P*}

l i « t «muil» de El*pdi«*t*«Slsm op een flaak

van de Broodberg 77 m + K.A.P. ZowdL de SLspeterstruiken si« het Vroebos ssljn
delen van de <*»£•Veluwse loofbosscaa. Manvindt « . nagenoeg a l l e m letaals
bosgrmdan s e t grof t o t matig grof sand. De gronden aijn over hert algeseen
mdiap bewerkt. Sr komen twee leesgroeven voor o.a. de PTitterfcoppel.
Tan zuiden van het Vreeboa, In de boawachterij het Löo» kas* een grssfe
gebied met podzoXea voor.

n i » r ^ gekarakteriseerd t.w. a l s eroslelandachap im ontgiimingslandaeftÄP,, Sr
1« e«n venral van 65 mvanaf het Vreebos t o t 30 a f N.A.P. bij «**r*m* Ban
net van eroaiodalen m stuifdi^kiö doorsnijdt dit gebied. De etuifdijkot be»
alœan «ns groot oppervlak? z i j zijn grot«id©öla w.-o. gericht. De «»rosißdal«.
s i u i t m aan op het Sprengangobied van Hier«m.
Oit gebied bestaat u i t hsidemtgiimlngen. De percelering is In
stelling mat die Tan de erna« loofbossen regelmatig. D* g;randen sijn t o t
veer 40 caaoagewerkt, waardoor de baxik van de podzol«! ia gebrokeai. Ook d*
open grmdoö warden ©pdese wijze bewerkt. Het diepe osswerken van d«£e gronden
blijkt echter minder goed t e zijn.
Op enkal* plaatsen komt de grijsbrufes bosgrond voorj het zijn \ i i t lopera van het cmplex in het oosten. Hst grootste desl van het gebiM v;ordt
etbter door podaoXan fngmtmm* Bet nwrandeoi van bet zand i s matig grof» Als
leemkuil i s bokeod de CannebiurgerkulL aan de Canneburgerweg. (Dese kuil diends
voor ataœtaavoor kasteel Geuaneburg).

atuwsal en bestaat grot^ideols u i t goede bosgronden. Het is een deel van de
oui» loofböstbossen van de Velus».
Ifct d i t gebied rekenen wij ook do «nk van HJgqpgi ô©k de&e U g t dus
op goede bosgrond} volgaas d© cl^ano-topografisch« kämet is ongaveer de helft
vaa d#a* «akgroad aet grov« deinen bebost} de andere helft io als gras- œ
bouwland in gebruik. Opvallend i s de grasgroei ander de grove dennaaopstanden
op 4e «ßkgroad, Zfj vooral daar ia bet algemeen geen grasgroei onder de bosssn
voorkojst»
ï m noord«! van de enk van Kiers«. treffen »14 in de

SP^SL^Sfiim,

lsmige# swaJe ls&%»- m grijsbruine bosgrond«* aan. Meer naar hst eostea l i g t
«esa groot podsolgebifld, dat naar bet oosten in beters gronden overgaat. Br
kotnea versehoidme grindgroevwi in voor»

-OS-

DO Enk vanNiereen ligt tegen de Sg^agggfi^ (brongebied) vas ÏÏSgr$?&,
aan« Men treft hier de vochtige bosgrond«» van de lage Velmse. De bosgroel
is opmUsnd beter en gevarieerder dan op de gronden van de hoge Velum. !«%
SprengaageDied i» door het telkens opgraven der bronnen zeer onregelmatig»
Wij hebben gom ««ierverdeling in het bodeatype Zb gana&kt» Te« auiden van de
jQakvan Riersen ligt het Ö#*gö£# grotendeels goede gronden ven het oud« loof»
houtgebied van dó hoge Velu*e. 2B het z.o. koaœ enkel» strokm heidepodsolsn
voor die aansluiten bij het grote podzolgebied in het zuiden (In de boswaehterij
het La©).

Hierbij onders«heid«i wij een podaolgebied en &mgebied van bosgronden»
Het podaolgebied is geseheiden in een n» an een s» deel»
Het noordelijk podaolgebied sluit aan bij het podaolgebied van de bos*»achterij Slerseiif het osrmt het terrein van de Falkeniersweg (grens boswaehter i j Hierson en de bosimchterij het Loo) tot aan de Kroeaewegj het z. deel loopt
van de ISesselse «eg tot aan de Amersfoort**« weg» Bet gebied van de bosgronden
ligt verspreid over de hodes&aart. Dit omvat het oude loofhouteoapleac« Hierin
ssijn in het s.«r* en n.o» onderscheidenÎ Koningahout, KLeefse berg» lotïdaisberg
en HaJshout, in het mMdmde Wieseelse bossan tot de Wiesaelse enk. DeWiesselee bossen scheiden het n» an s» podaolgebied»
la het saiden treffen «ij de grosden van de oude loofbossen van de
HoogSoerense bossen en het Achterpark van het Paleis het Looaan»
Het

Kcaain^hogt. een strook goede bosgronden, ie een voortsetting van de boa-

gronden uit het Vreeboe, Het Vreeboa e®het Koningshout zijn echter door het
stulfdijkangebied van de Slspeterstruücen van elksuder gescheiden» Het a» deel
van het Koningshout bestaat grotendeel» uit grijsbruino bosgronden ast matig
grof tot grof zand. & dit gebied ketsen twee gringroeven,voor»
Het miMm m het zuidelijk deel ven het ^oningsfaout omvat swak lastige«n leraige bosgronden» Sr loost een les&ktiil in voor. 3hde oragevSsg van4es&
leemkuil treffen «ij sterk lasdge profieleB aan»

m>X4r»

Twee langg«rekbe stroken podaolen liggen a l s relatief lager« delen
&ga» iaargrcfïd«a 3» heft t e r r e i n , ïn de westelijk© laagte kasfe plaatselijk
zware leem onder het podsol voor.
Bij de iPi^S 1 !,^10^ ( 9 S > 3 a f N.A.P.5 liggen evens© laai®»- en «wak %migß
bosgronden. Er kaai een leeogroeve in voor.
EonlngshoTit en Kleefse berg vorrasa stran door de bijzonder lemiga
samenstelling de beste gronden Tan do beawaehterij hei Loo.
De UjoÂmabea^g bestaat u i t grijsbraine- en awak lemige bosgronden. Drie leoagroevsa kernen er Sa voor. Het vorrai een matig bosgebied.
Hst llf>tèbg!% ia het n . o . van dese boswaehterij bestaat u i t goede bosgronden
(ITbg en l ï b )• Hei i s een zaMelijk deel van hei âïkheot van de bö««aehteri4 I
Biereen»
& het oosten l i g t de enk van Wiessel, oude bouwlanden »et een dikke
nuraeaze grond.
^fâ?Sfy% IP-J^S,^ ^SMJ^L ÈPjtêPB&i^Qj^Ë&L

Ügge»fc*®«stroken gepodzo«»

leerde grijsbruine bosgrond. Deze grijsbruine bosgrond heeft t o t 20 cm diepte
lood&a&d op een dtaa hard bankjéf de ondergrond heeft aeer veel van de g r i j s biruine bosgrond. Zij aijn daarom ook tot de grijsbruine bosgronden gerekend.
Opeen schetâkaartje zX$& dese twee afwijkende stroken met ï b aangegeven
( b i j l a g e 2)

l*^®«w«**!«.- 1 t\%ih**\À

Hei n» podaolgebied 1» In het dal tussenjde E i e s s e l ^ ^ b e r ^ n enj3« E^ÊPSPk&L
bossen gelegen en omvat de jonge ontginningen met grove dennen. Opde meeste
plaatsen is de bank van het podzol b i j ontginning gebroken. Ds saBiensielling
van de grond is wisselend. Grof tot grindrijk zand vorst de verbinding mt
de oude bossiroken ( n . - s . ) j matig grof aand en stuifdijkenzand storen d i t
beeld. Sroeie vervormde het landschap door uitslijping en sediaentsti«. Op
enkele plaatsen treffen wij dan ook onder de verspoelde aandenf waarop een
podzol is gevorffld# fossiele lemige bosgronden aan.

Si tiet n.o. tagen het EnJchout aijn stuifaandm ontstaan. Gedeeltelijk
zijn deae over oude bosgronden eti podzolen heen gestovai. ïïaar de ondergrond
niet sseerwerd aangeboord zijn dikke stuifzanden op de*kaart gesetj op ds
andere plaats«» is de ondergrond coder hei stuifsand aangegeven. Eenzelfde
stuifaandgebied treffe« wij boven de Wisssels© enk aan. Het relief is cn~
matig, en het bodasip?ofiel Jong, tot nagenoeg niet ontwikkeM. Deae et*iif~
zanden »i& vemoedelijk door het plaggen halen m de sohapendrift ontstaan.
©jwsllend is ûm ook dat dese sttiifsandgebieden w e l nabij oude bevolkingeeentis
liegen.
Tussen d# ]ggjméjpg~j& l < S C - % ^ ^ * ^ « a » kost ©en groot gebied ast
podaolen voor. Ookdit gedeelte is een oud erosie gebied, Openkele plaatsen
wordt de fossiele bosgrond onder de podzolen aangetroffen. Erosiedalcß m
sttiifdijken ka3fiakt®ris«pœ dit gebied« Boor reeenfee «rosis en sedJaeiit&tie
wordt het landschap nog gedeeltelijk vervorsd,
I r het oosten koat een bijssonder goed aaar klein gebied lemige bosgrond voor»
Bij de Isstaajeberg in het weeten is %mrgrof grindrijk send gevonden.
Qwrig©nsteas*er feel «atig grof ssaad voor.

Bejfe^^ttv«JranA.CmMà&snt&j&^J&l******
Ässtelijfc- en een middengebied van lemige bosgrond. De grondbewerkingfis
dtep genee^. R«mdmikernen <s®nlemige bosgronden liggen zwak lesige bosgrts*«dea.
lern deel van deze tmùt leoige bosgronden is zmk gepodsoleerd. Opde
bodemkaart is dit niet aangegeven, maar aij zijn op een apart sehetskaartje
weergegeven (Ub^ op bijlag« 5), i&n duidelijk loodaandl^agje van IS à 20cm
»et een zwakbankje kcntt er in voor. Haar onderen gaat dit bankje geleidelijk
over in oranje» tot okerkleurig , msk lemig sand. Demdergrond ia vlekkerig
ëa&.'flbtam«
Urn treft deae saakke podgolvofalag vooral onder ca 100 Jarige dennea
aast« OpwOlenrt is* dat deae smkfcé pedssolvoming op amk.léaige bosgrond i a

*3Üi"»

bet Achterpad wal, elder» teldm. of n i s t voorkorafc»
3h het s.o. komt een v r i j goed gebisd voor. De zanden zijn âàet b i j zonder grof «an saraanstell&ig,
- De rest van het gebied bestaat uit gepodaoleerde, omgewerkt» gronden»

-as- s* •

Y Bo8b(yagtotd%® tmardeTOPde grondât
Gaan wij op de h&rm beschreven gekarteerde bodemtypen de groei •was.
de houtsoorten na dan kan het volgende schema worden opgesteld.

.. fflcf grindrük
lamige bosgrond,lIbE

^rof t o t a a t t e grof ffls/.tot aatig fijfa

minder goed

goed

zwak lemige bos^ond»Hbl raat ig
grijsbruine bosgrond,Tb
podzol, ïh

matig tot goed

slecht
geer slecht

- geer goed
goed

matig

satig tot goed

slecht

slecht

.»«._»«..,..„«. Ji0I!ri^iF20£k£ ï ^ lle£.ü^äA-— —-.— -.-«—«

Bodera^fpe

-, v- grof grindri^k
lataigp bosgrond,ïfbS

grof tot matte grof fijn t o t cat te gift

slecht

goed

ïraak leaige bosgrond,Hbl slecht

raat

grijgtbruine bosgrond, Xb slecht
podsol, Xh

ig tot goed
matig

zeer slecht

geer slecht

zeer goed
goed
raatig
slecht

Grjojejfc van óe^inlandse eik enjie beuk

w

,

,

ffrof

ffrindra,^,

leaige bosgrond,Ubt

firof

imtig

swak lenige bosgrond,lIbî matig
grijsbruine bosgrond,Tb
podaol, Th

tot«atiff rof
goed
natig tot gèed

fffi tot matift fftp
zeer goed
satig

slecht

matig

jaaiig

2eer slecht

slecht **

slacht

x) komt van native niet vpor.

J
B»graadaa -waa 4Ö boswachterij Ki&rôeïi ea <i© bosmcâtfberij hat Loo
«emsm een deel van âe-^Bsteli^ke Vel»afe-etu»wai» Br kosten lemige boapwrKksft
ai podaoleri voor. Over het alg«a®e&belatten deze grondenTeel graf m soma
.griadrijk materiaal* Zij liggen hoog beftsa het grondwater»
Sm groot èeöl van de ondersochte oppervlakte bestaat uit «©gewerkt*
pod^oIoEt} eij liggen vaak 5n oude era©io~geM®d®a es. vonadeö oödsheidevelden..
ö©oude loofboytfeoss^i fan de ¥«luw&bestaan uit loaige of aar^igôboagrûiaâ«Btf
« i j liggen i«. Hst algessen, hoger dan ds podsolgrotiden.
09 ls&ige bosgrondaa si$s goede loof- eo aaaldhoutgrendea, d*pod*o~
le» sleohtônaaMsout- m seer s i e b t e loofhoutgronden«

-4Ö-»
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