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VOORWOORD
In opdracht van het Ministerie van Oorlog werd op het militair
oefenterrein te Havelte een bodemkartering uitgevoerd om na te gaan,
welke gronden het beste geschikt zijn voor het berijden met tanks.
Dit onderzoek werd verricht in nauwe samenwerking met de Afde
ling Natuurbescherming en Landschap van het Staatsbosbeheer.
Door de Afdeling Opdrachten van de Stichting voor Bodemkartering
werd een bodemkaart vervaardigd. Met behulp hiervan heeft het Staatsbos
beheer een vegetatiekaart samengesteld. Deze kaarten dienden als basis
voor de bodemgeschiktheidskaart voor het berijden met tanks.
De bodemkartering werd uitgevoerd in de periode maart-mei 1953
door opzichter le kl.

W. v.d. Knaap. De vegetatiekartering werd ver

richt door J.Th. de Smidt van Staatsbosbeheer, in de loop van 1954« Het
rapport werd met medewerking van de Afdeling Natuurbescherming en Land
schap van het Staatsbosbeheer opgesteld door W.v.d.Knaap. Het geheel
stond onder leiding van Dr.Ir. J.S. Veenenbos.
De resultaten van de onderzoekingen van alle gekarteerde mili
taire oefenterreinen zullen worden samengevat in een algemeen rapport,
waaraan een globale bodemkaart 1 s 50°000 zal worden toegevoegd.

DE DIRECTEUR VAN DE
STICHTING VOOR BODEMKARTERING

(Dr.Ir. F.W.G. Pijls).
HET HOOFD VAN DE APD.OPDRACHTEN

(ir. J. Zandbergen).
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Het ontstaan van h e t stuifzandlandschap

1. INLEIDING
Het karteringsgebied, ter grootte van 1750 ka? is langgerekt
van vorm en ligt op de rug, die het dal van de Wapserveense Aa scheidt
van het dal, waarin de Oude Smildervaart en de later gegraven Drentse
Hoofdvaart gelegen zijn (afb.l).
Het gebied behoort tot het keileemlandschap. In de lengterich
ting loopt een veelal lager gelegen strook, die 300 tot ruim 1000 meter
breed is en waarin de keileem ontbreekt. Deze strook wordt geflankeerd
door met zand bedekte keileem, die soms belangrijk hoger ligt;zoals de
Havelterberg (zie afb.2). Tegen de noordelijke rand zijn de hoogtever
schillen geringer of ontbreken plaatselijk.
De bodemgesteldheid is sterk wisselend. De bovenste lagen bestaan
bijna overal uit zand. Vooral onder invloed van de begroeiing heeft profie lontwikkeling plaatsgehad. Naarmate het zand minder leemhoudend. en
grover is, trad een sterkere podzolering op. In de komvormige laagten,
dobben genoemd, is het zand. meestal bedekt met een veenlaag.
Veel veengronden zijn met een laag stuifzand afgedekt, dat van
de tussenliggende ruggen af-of uitgestoven is (zie afb. 3). Deae stuif
zandcomplexen kenmerken zich doorgaans door een onrustig reliëf. De laag
ten, die meestal zijn uitgestoven, zijn humusarm. Deze worden vaak inge
sloten door opgestoven gronden bestaande uit een meer of minder dikke
laag humusarm stuifzand, met een veen- en/of humeuze zandlaag (podzol)
eronder. De lagere veenstroken van voorheen liggen nu het hoogst, "door
dat de ruggen vaak tot beneden het niveau van de veenlaag uitstoven. De
zandgronden met een ondiepe keileemondergrond zijn vaak lemig en minder
gevoelig voor verstuiving. De huidige begroeiing bestaat voornamelijk uit
bos en heide. Door bebossing is een belangrijk complex stuifzand vastge
legd. De andere stuifzandterreinen dragen meestal een ijle grasbegroeiïng (pijpestro) of zijn nagenoeg onbegroeid. De zandgronden zijn door
gaans met heide bedekt. De schrale droge zandgronden zijn grotendeels
begroeid met struikheide (Calluna) en de lemige en vochtige zandgronden
met dopheide (Erica). De lage dobben, die periodiek droog komen, hebben
een pijpestrovegetatie. Bodemkundig vormen de humusarme zandgronden de
meest geschikt; gronden om met tanks te oefenen. Dit zijn grotendeels
uitgestoven laagten van de stuifzandcomplexen. Voor zover ze niet in bos
gelegd zijn (dat een slechte stand vertoont) is er doorgaans weinig of geen
begroeiing (ijle gras begroeiing).Ook de dik opgesteven gronden zijn biuikbaar voer
het rijden met tanks.Deze hebben een humusarme bovenlaag, die op wisselende
diepte op een venige en/of humeuze laag (podzol) rust. Bij berijding met
tanks zal plaatselijk deze humeuze laag aangesneden worden en met de bo
venliggende laag worden vermengd, waardoor modderpoelen kunnen ontstaan
en zich gemakkelijker stofwolken vormen. Dit geldt in nog sterkere mate
voor de humeuze podzolgronden, die al of niet met een dunne laag humusarm
stuifzand bedekt zijn.
In verband met de vorming van stofwolken zijn leema.rme uniforme
zanden beter geschikt dan de weinig gesorteerde al/of niet lemige zanden.
Dit probleem doet zich evenals de verstuiving uiteraard alleen voor als
de grond droog is, zodat het humusgehalte belangrijker is.
Enkele technische bijzonderheden
Als grenzen van het gebied werden zo mogelijk de militaire begrenzingspalen aangehouden. Door onderluitenant Hansma van het Garnizoen
Steenwijk werd later een kaartje met de juiste begrenzing in bruikleen
afgestaan.
Vaar de grond grote verschillen vertoonde is een strook buiten
het gebied meegekarteerd om verantwoorde bodemgrenzen te kunnen trekken.
Naar behoefte werden 1 tot 4 boringen per hectare, tot een diepte van
1.20 m verricht. De gegevens werden op luchtfoto's 1 s 10.000, die ons
door de Chef Luchtmachtstaf van het Ministerie van Oorlog welwillend ter

- 2beschikking werden gesteld.* vastgelegd. Deze luchtfoto's vormden de ba
sis tot het vervaardigen van een kaart 1 s 10.000, waarop de resultaten
van de bodemkartering uitgewerkt zijn. Deze kaarten zijn ook door het
Staatsbosbeheer gebruikt bij de vegetatiekartering.

2. RESULTATEN VAU HET ONDERZOEK
De resultaten van het onderzoek zijn op enkele kaarten vastge
legd.
Bijlage 1 vormt de bodemkaart? waarop de gronden ingedeeld zijn
naar de grondsoort, de keileemdiepte, de waterhuishouding en de humositeit.
Bijlage 2 is een vegetatiekaart, die een globaal beeld geeft van
de huidige begroeiing, welke nauw samenhangt met de bodemgesteldheid.
Met behulp van de bodemkaart en de vegetatiekaart is een bodemgeschiktheidskaart voor het berijden met tanks (bijlage 3) samengesteld.
Hierop zijn de gronden, die niet als cultuurgrond in gebruik zijn, in 5
klassen ingedeeld.
De meest geschikte gronden voor het berijden met tanks vormen de
uit- en afgestoven gronden (klasse l). Deze gronden liggen doorgaans als
laagten in het terrein en zijn als zodanig meestal gemakkelijk te herken
nen. Het zijn humusarme zandgronden, zodat hierin bij berijding met tanks
zich geen modderpoelen vormen en er minder gemakkelijk stofwolken ontstaan
die de gevreesde silicose kunnen veroorzaken.
Klasse II omvat humusarme gronden met een humeuze en/of venige
laag in de ondergrond (meestal dieper dan 125 crïl beneden het maaiveld).
Deze gronden zijn iets lager gewaardeerd omdat de mogelijkheid niet is
uitgesloten dat bij berijding met tanks de humus in de bovengrond terecht
komt met alle gevolgen van dien.
Klasse III bestaat uit humeuze zandgronden, waartoe de podzolen
behoren, die grotendeels met heide begroeid zijn, alsmede huidige en
voormalige cultuurgronden.
In verband met de gevoeligheid voor de vorming van stofwolken
zijn de lemige gronden en de plaatsen met keileem ondieper dan 125 cm
onder het maaiveld afzonderlijk aangegeven (zg. meertoppige zanden).
Bestudering van de kaart doet zien, dat een belangrijk gedeelte
van de humusarme gronden (klasse i) uit meertoppige zanden bestaan, waar
door de oppervlakteg ronden, die zich zeer goed voor berijding met tanks
lenen, beperkt is.

-43. DE ALGEMENE BODEMGESTELDHEID
a. De geologische opbouw en de waterhuishouding
Het militair oefenterrein Havelte maakt deel uit van een keileemlandschap, dat grote hoogteverschillen vertoont. Volgens de Top.kaart ligt
het dal grotendeels op 4 à 7 m + N.A.P., terwijl de Havelterberg tot ca.
19 m + N.A.P. reikt (zie afb.2).
In een keileemlandschap is er weinig verband tussen de hoogte
ligging en de grondwaterstand. De gronden op de koppen zijn vaak zeer
vochtig en onderin het dal droog. De oorzaak hiervan is, dat de gronden
op de koppen en ruggen vaak bestaan uit een dunne zandige bovengrond rus
tend op keileem, terwijl ze in het dal tot grote diepte uit zand bestaan
(zie afb. 2).
De gronden in het dal bestaan uit fijn tot zeer fijn loessleemhoudend zand. Dit zelfde zand komt ook onder de keileem voor (praemorinaal zand), hetgeen in een ontsluiting werd waargenomen. De zwaarte van de
keileem loopt sterk uiteen. De structuur is slecht. In natte toestand is
de keileem taai en in droge toestand stug. De kleur is meestal groengrijs,
soms roodbruin. Boven de keileem bevindt zich zand, dat vaak grote ver
schillen in de korrelgrootteverdeling en het leemgehalte te zien geeft
en vaak e-rotere of kleinere keien bevat (keizand).
Boven dit keizand ligt meestal een dunner of dikker dekzandpakket, dat fijn tot matig fijnzandig is. Dit zand is meestal lemiger
naarmate de keileemondergrond ondieper voorkomt. Het zand. is in verschil
lende fasen afgezet en gedeeltelijk tot op de dag van vandaag in beweging
gebleven (stuifzand).
De dikte van het zandpakket op de keileem is zeer belangrijk
voor de waterhuishouding. Naarmate het zandpakket boven de keileem dunner
is, neemt het vochtbergend, vermogen van de grond af, waardoor de grond
spoediger afwisselend nat en droog wordt.
De gunstigste diepte voor de keileem in verband met de planten
groei is ca. 80 cm. Indien het voor militair gebruik gewenst is de juiste
diepte van de keileem te weten in verband met het graven van kuilen enz.
zou een keileemdieptekaart samengesteld kunnen worden.
b. Profielontwikkeling onder invloed van de natuurlijke begroeiing
Naarmate de basenrijkdom van de bewortelingszône afneemt, wordt
de natuurlijke vegetatie onder onze klimaotsomstandigheden geleidelijk
armer. Hierdoor wordt de gevormde humus geleidelijk zuurder en met het
zuurder worden van de humus wordt het uitlogingsproces sterker. Door grote
verschillen in de oorspronkelijke vruchtbaarheid, verloopt dit uitlogings
proces niet op alle gronden even snel, zodat momenteel vele stadia van
profielontwikkeling worden aangetroffen. Aanvankelijk heeft alleen verar
ming aan basen in de bovengrond plaats. Dit proces gaat zover, dat de grond
structuurloos wordt en verplaatsing van slib naar beneden plaatsvindt en ten
slotte ook ijzer. Naarmate meer ijzer verplaatst wordt, heeft geleidelijk
een grotere kleurdifferentiatie plaats» De oorspronkelijke blonde tot
bleke zandgrond wordt geelachtig.
Op de meeste gronden zet dit uitlogingsproces zich geleidelijk
voort en wordt de bovenste laag grijsachtig (loodzand) en de laag daar
onder bruinachtig. Gronden, die deze opbouw van lagen vertonen, worden
humuspodzolen genoemd. De bruine laag is meestal meer of minder verkit.
Dikwijls bestaat de bovenkant uit een hard ongeveer ^ cm dik ijzerbandje.

- 5 Vaak bevindt zich direct hierboven een viltlaag van wortels, die door de
vele afgestoven wortels zwart van kleur en smerend is geworden. Ook boven
op de grijze laag bevindt zich doorgaans een zwartachtig laagje van meer
of minder verteerde humus. Hoewel er een rijke verscheidenheid aan podzoleh in het veld wordt aangetroffen, steeds wordt een grijze, meer of
minder zwart geworden bovenlaag, rustend op een meer of minder donker
bruine laag van uiteenlopende dikte, gevonden. Waar de grond sterk lemig is
of de keileem ondiep voorkomt is het podzoleringsproces vaak nog in het
beginstadium. Hier treft men dikwijls onder een dunne humeuze bovengrond
een geelachtige ondergrond aan. Er is dan nog weinig ijzer verplaatst.
Deze gronden worden humusijzerpodzolen genoemd. In het veld kan men zowel
humusijzer- als humuspodzolen aantreffen met alle overgangen daartussen.
Deze profielvorming is hier wat uitgebreid behandeld om het lezen van de
profielbeschrijvingen te vergemakkelijken en om de verschijnselen te ver
klaren, die waargenomen kunnen worden aan de wanden van gegraven kuilen,
loopgraven en tanksporen.
Naast de profielvorming heeft de natuurlijke begroeiing ook aanleiding
gegeven tot veenvorming welke op zeer vochtige gronden een aanvang nam
en zich geleidelijk over een belangrijk areaal heeft uitgebreid. Dit
veen bestaat praktisch geheel uit voedselarm (oligotrooph) mosveen met
veel resten van heide en wollegras.
c. Menselijke beïnvloeding van de bodem
Door menselijke invloed is de natuurlijke begroeiing verstoord.
Het oorspronkelijke bos werd opgeruimd of door brand vernield. Door de
schapenhouderij kreeg nieuwe opslag van jonge boompjes geen kans zich
te ontwikkelen en ontstond een andere vegetatie, die voornamelijk uit
heide en op de vochtigste plaatsen uit grassen (pijpestro) bestond.
Ten behoeve van de potstallen werden regelmatig plaggen gestoken,
waardoor de grond nog armer werd. Veel veen werd tot turf vergraven.
Door deze menselijke werkzaamheden ontstonden kale zandvlakten, waarvan
vooral de drogere ruggen gemakkelijk gingen verstuiven. Dit stuifzand
kwam grotendeels in de met veen bedekte laagten weer tot rust.
Doordat geleidelijk meer gronden rondom het oefenterrein in cul
tuur werden genomen ging men steeds hogere eisen aan de afwatering stellen,
wat een geleidelijke grondwaterstandsdaling tot gevolg had. Voor de af
voer van turf was door het Uffelter veen een turfvaart met verschillende
aftakkingen gegraven, die later gebruikt kon worden voor de afwatering.
Door de grondwaterstandsdaling konden de voormalige ruggen steeds dieper
uitstuiven, tot beneden de veenlaag van de lage delen (zie afb. 3). Momen
teel zijn dan ook op vele plaatsen de ruggen meters diep uitgestoven en
de veendobben met een paar meter stuifzand bedekt. Deze eertijds lage plek
ken liggen nu als koppen in het terrein. Doordat de veenlaag veelal kom
vormig ligt, blijft het water er op staan, waardoor deze gronden vaak voch
tiger zijn dan de lagergelegen uitgestoven gronden. Een groot gedeelte van
dit golvende stuifterrein is later bebost.
Nog steeds vindt de vervening voortga.ng. Tegenwoordig moet echter
veelal eerst een laag stuifzand (soms wel 1,5 à 2 meter) opzij gezet wor
den om turf te kunnen steken.
Naast wat oud cultuurland, dat door eeuwenlange plaggenbemesting
een dikke zwarte bovengrond heeft, zijn er geleidelijk enige percelen ont
gonnen. Voor dit doel werden ze vooraf min of meer geëgaliseerd. Tijdens
de tweede wereldoorlog werd een flink complex in de zuidoosthoek tot een
diepte van 60 à 80 cm met de ploeg losgemaakt en in cultuur genomen. Daar
naast hebben nog ingrijpendere veranderingen plaatsgehad door het aanleggen
van vliegtuigstartbanen. Grote stukken werden hierbij opgehoogd en andere
af- of uitgegraven vooral in het zuidoostelijk deel van het gebied.

4. BODEMKUNDIGE INDELING
De hoofdindeling van de verschillende gronden is voornamelijk
gebaseerd op de diepte of het ontbreken van keileem, die van grote in
vloed is op de profielkenmerken en de waterhuishouding.
Er is een indeling gemaakt ins
Zandgronden, die tot minstens 125 ci11 beneden het maaiveld geen keileem
bevatten en ook geen sterke aanwijzingen vertonen dat er keileem onder
volgt. Het zand is overwegend fijn en vaak iets lemig. De tendens is
dat het van noordwest naar zuidoost geleidelijk fijner wordt.
Zandgronden op keileem? die zich van de zandgronden onderscheiden door
de aanwezigheid van keileem beginnend tussen 60 en 150 cm beneden het
maaiveld. Het bovenliggende zanddek is vaak minder gesorteerd, m.a.w.
het zand is minder uniform van korrelgrootte en bevat keien (keizand).
Lemige zandgronden op keileem, die zich kenmerken door een hoge, veelal
ronde ligging en een lemig karakter, waardoor deze gronden veel minder
of in het geheel niet gepodzoleerd zijn. Ze bestaan uit een dunne humeuze bovengrond op een geelachtige ondergrond? op wisselende diepte rustend
op keileem. De diepte van de keileem is zeer belangrijk voor de water
huishouding van de gronden.
Keileemgronden, waarop een zandig dek rust, dat dunner dan 60 cm en veel
al lemig is. Door de keileem zijn deze gronden weinig doorlatend en opdrachtig en daardoor veelal afwisselend nat en droog.
Ondiepe mosveengronden, die veelal in komvormige laagten, dobben genoemd,
gelegen zijn en momenteel merendeels, althans voor een groot gedeelte van
het jaar, onder water staan mede door toedoen van de Vereniging tot be
houd van Natuurmonumenten. Ze zijn gedeeltelijk geheel of ten dele uitgeveend, waarbij alleen nog wat resten achter bleven, zodat op verschillen
de plaatsen een mozaïekpatroon van wel en niet uitgeveende perceeltjes
ontstond.
Stuifzandgronden, die te onderscheiden zijn in uitgestoven en minstens
20 cm opgestoven terreinen en die zowel bestaan uit matig fijne als zeer
fijne zandgronden met of aonder keileem in de ondergrond. De opgestoven
stroken bestaan voornamelijk uit gedeeltelijk met veen opgevulde dobben,
die daardoor vaak vochtiger- zijn dan de lagergelegen, uitgestoven ter
reinen. Deze laatste zijn vaak weer met stuifzand opgestoven en kunnen
daardoor een zeer onrustig reliëf hebben^ plaatselijk komen zelfs stuif-»
heuvels van ca. 5 meter hoogte voor.
De typenindeling is voornamelijk gebaseerd op de waterhuishouding, die
vooral beïnvloed wordt door de grondwaterstandsdiepte. Deze heeft
sterk zijn stempel gedrukt op het profieltype, dat onder invloed van de
natuurlijke begroeiing gevormd is.
De podzolgronden zijn ingedeeld in hoge, middelhoge en lage
typen, die vaak ook in het veld aan het micro-reliëf als zodanig te her
kennen zijn. De hoge podzolgronden (type l) hebben onder de grijze schrale
zandlaag (loodzand) maar een dunne laag donkerbruin zand (koffielaag).
Bij de middelhoge podzolgronden (type 2) is de laag bruin zand veelal
dikker en harder (koffiebank). De lage podzolgronden kenmerken zich door»,
dat het bruine zand (B-laag) een wisselend humusgehalte heeft (kazigheid).

-7 Het humuspercentage en de dichtheid van het bruine zand in de lage podzolgronden bepalen voor een groot gedeelte het vochthoudend vermogen.
Naar dit humusgehalte zijn deze gronden ingedeeld in zwak (3) matig (5)
en sterk (7) humeuze lage podzolgronden. Doordat van deze typen drogere
en nattere varianten voorkomen,, enerzijds onder invloed van de diepte
van de keileem, anderzijds onder invloed van de detailontwatering ter
plaatse,zijn in verband met het doel van dit onderzoek deze varianten gescheiden.De natteravarianten van de zwak humeuze gronden zijn aangeduid met
type 4, van de matig humeuze met type 6 en van de matig ±ot sterk hu
meuze gronden met typ'e 8, terwijl de dobben,die alleen in droge perioden
droog staan,met type 9 zijn aangegeven. Deze typeoijfers gelden zowel
voor de gronden met als zonder keileemondergrond. Het gedrag van het
grondwater in bovengenoemde reeksen is echter verschillend, doordat zich
boven de keileem doorgaans maar een schijngrondwaterspiegel bevindt, die
in de zomermaanden verdwijnt. Bij de zandgronden is de grondwaterstand
in de zomer ook lager dan in de winter doch daar is het verschil veelal
minder groot.
Naarmate het typecijfer hoger is wordt de grond dus humeuzer
en doorgaans vochtiger, zodat het verstuivingsgevaar afneemt en de kans
op bodemvernieling door rijdende tanks geringer wordt.
De cultuurgronden binnen het karteringsgebied vallen uiteen in
weinig of niet geëgaliseerde gronden en de modern ontgonnen percelen. Ze
zijn met dezelfde kleur op de kaart aangeduid. Deze gronden onderscheiden
zich van de bos- en heidegronden door een donkere humeuze losse boven
grond, waarvan de dikte afhankelijk is van de ouderdom van het cultuur
land. De sterk hellende gronden zijn als zodanig aangegeven.

5. LEGENDABESCHRIJVING
De hoofdindeling van de gronden is voornamelijk gebaseerd op
de diepte van de keileemondergrond, die zo'n grote invloed uitoefent op
de waterbeweging in de gronden. Het water stagneert op de keileemonder
grond, waardoor de grondwaterstand, althans in de winter, belangrijk
hoger is dan uit de topografische hoogteligging zou zijn af te leiden.
In de zomer verdwijnt dit grondwater weer geleidelijk. Een groot verschil
tussen zomer- en wintergrohdwaterstand is hiervan het gevolg. Dit ver
schil is doorgaans groter naarmate de keileem ondieper aanwezig is. De
gronden die bedekt zijn met een dikker of dunner pakket veen, werden als
een afzonderlijke bodemgroep beschouwd evenals de stuifzandcomplexen,
waarbij gronden ingedeeld zijn, die uitgestoven of minstens 20 cm opge
stoven zijn.
Bij de profielbeschrijving is de uitspoelingshorizont vaak met
de letter A aangegeven en de inspoelingshorizont met B zoals internatio
naal gebruikelijk is. A2 is de laag met maximale uitspoeling en B2 met
maximale inspoeling.
Naar korrelgrootte zijn de gronden ingedeeld ins

Zeer fijn zand

75 - 105 mu

fijn zand
105 - 150 mu
tamelijk fijn zand
ca.150 mu
matig fijn zand
150 - 210 mu
matig grof zand
210 - 300 mu.
Het zand kan zeer uniform zijn, doch ook heterogeen (weinig ge
sorteerd).
Zandgronden
Deze gronden kenmerken zich door een zandpakket van minstens
I25 cm. De korrelgrootteverdeling kan zowel horizontaal als verticaal
wisselen van matig fijn tot lemig fijn zand. De type-indeling is gebaseerd
op de profielvorming. De verschillen hierin zijn voornamelijk een gevolg
van verschil in grondwaterstand.
Zo Hoge_w£inig
Profielbesehrijvings

£eP°É.z£-'-£e£^£ £a£dgrond,_droc>g_«_
0 - 2 cm strooisellaagje
2 - 7 cm loodzandachtig fijn zand
7 - 20 cm bruinachtig fijn zand.

> 20 cm geelblond fijn zand.
Dit type is veelal hoog gelegen en grenst aan de gronden met
keileem. Bij een ontsluiting bleek dat er in de diepere ondergrond bruine
bandjes voorkwamen. Dit type is zeer gevoelig voor verstuiving ondanks
de fijnheid van het zand. De begroeiing bestaat voornamelijk uit weinig
vitale struikheide.
Z1 Hog^e_g£pod£o_le£rd_e_zandgrondi
drciog
Profielbeschrijvings
0 - 15 cm donkergrijs zand (Al)
15 - 30 cm lichtgrijs loodzand (A2)
30 - 35 cm zwartgrijs, vast, matig fijn zand (B2)
35 - 40 cm bruin, matig fijn zand
40 - 55 cm lichtbruin, matig fijn zand
55 - 90 cm geel, matig fijn zand
> 90 cm blond, matig fijn zand,
Dit type kenmerkt zich door een dunne donkerbruine of zwart
bruine laag (B2), die veelal niet erg vast is. Het zand is vaak losser
dan van de vochtiger typen. De begroeiing bestaat veelal uit weinig vita
le struikheide, die plaatselijk door grasgroei gedegenereerd is. Deze
gronden verstuiven gemakkelijk.

-9 Z2 Mi^delhoge_g£pod£o_le£rde_zand_grond._2_ dr£og_
Profielbeschrijvingg 0 - 5 cm venige plag (AO)
5 - 10 cm donkergrijs, matig fijn zand (Al)
10 - 25 ßrn lichtgrijs loodzand (A2)
25 - 35 cm zwartgrijs zand (B2h)
35 - 45 cra zeer donker bruin, verkit matig fijn zand

(B2)

45 - 60 cm donkerbruin^ verkit, matig fijn zand
60 - 80 cm lichtbruin, verkit, matig fijn zand, grover
wordend
> 80 cm blond zand,
Dit type heeft doorgaans een dikke laag bruin tot zwartbruin zand,
die dikwijls verkit is. De begroeiing bestaat veelal uit heide, vaak met
korstmossen en soms met veenmos en wat pijpestro. De bovenlaag van dit
type is gevoelig voor verstuiving. Waar de verkitte koffiebank voorkomt,
is dit in mindere mate het geval.
Z3 Lage^zwak humeuz£ gejDodzol£erd£ £a^S^r£nd_,_i_e t£ Z°£kik£Uidend^
Profielbesehrijvings 0 - 5 cm zwartgrijze plag
5 - 30 cm lichtgrijs loodzand (A2)
30 - 35 cm bruingrijs, matig fijn zand (A3)
35 - 55 cm zeer donkerbruin^, overgaand in donkerbruin
zwak humeus, verkit zand (B2)
> 55 cm bruin, verkit^, matig fijn zand.
Dit type is wat meer onder invloed van het grondwater ontwikkeld.
Door de grote schommeling van het grondwater is de dikte van de bruine
zandlaag vaak aanzienlijk, zoals in bovenstaand profiel. Soms is het zand
fijner.
Naast struikheide ziet men op dit type ook al wat dopheide. Het
stuifgevaar is op dit type reeds iets minder groot dan bij de voorgaande
typen.
Z4 Lage^zwak humeuz£ gepodz£l£erde £and£r£nd_,_v£chti.g_<:_
Dit type komt^ wat de profielbouw betreft^ overeen met het voorgaan
de type, doch heeft een hogere grondwaterstand en staat in de winter soms
onder water. Die is veelal een gevolg van menselijk ingrijpen in de natuur
lijke afwatering van het gebied. Onder deze omstandigheden is het weinig
gevoelig voor verstuiving.
Z5 liagLe. matig_hum£Uze_g£p£d£oI:e£rd_e_zanc3grond, matig
Profielbeschrijving; 0 - 10 cm venige plag Tao)
10 - 25 cm grijs loodzand (A2)
25 - 50 cm donkerbruin, matig humeus zand (B2)
50 - 80 cm bruin, fijn weinig gesorteerd zand, met
roestad ers
80 - 85 cm lichtbruingeel zand met roestvlekken
85 - II5 cm iets gebleekt, lemig fijn zend, met losse
fijnzandige bandjes
;> II5 cm geel? zwak lemig fijn zand.
Dit type draagt al duidelijk de sporen van grondwaterinvloed, nl.
roestvlekken en bleking. Dit is lang niet altijd het geval in verband met
lemige bandjes. De begroeiing bestaat overwegend uit dopheide met wat
struikheide.
Z6 Lage_mat j.g_hum£u_ze_g£p£d£o_leerd_e_zand^grondi vo£htig
Wat de profielbouw betreft komt dit type overeen met Z5, doch de
grondwaterstand is hoger- In een natte tijd staat deze grond, ondar water.

- 10 Z7 Lage/_s_terk_hutn£uz_e_g£p£d£oI:ee_rd_e_zand_grondi_ go£d_v£chthoudend j^ot na/t
Profielbeschrijving; 0 - 30 cm zwartgrijze, venige plag
30 - 40 cm zwartgrijs humeus, matig grof zand
40 - 50 cm zeer donkerbruin, humeus, matig grof zand
50 - 90 cm donkerbruin, matig grof zand
90 - 110 cm bruin, matig grof zand
> 110 cm lichtbruin, matig grof zand,
Dit profiel is gevormd in het jongste grovere dekzand, dat een
kleine oppervlakte van het gebied beslaat. Hierin zijn de profielen
krachtiger ontwikkeld. Veelgronden, die tot dit type behoren, bestaan echter
uit fijner zand. In de winter zijn deze gronden veelal zeer vochtig. Naast
dopheide ziet men nogal wat buntgras.
Z8 Lage^matig t£t sterk_hum£Ujse gep£d£ol:eerde zandgrond^ £e£r_v£cyig_~k£"''
dras_»_
Deze gronden wijken weinig of niet af van Z5 of Z7» doch staan
gedurende het natte jaargetijde dras of onder water. De begroeiing be
staat voornamelijk uit buntgraspollen.
Z9 Za.ndig£ dobbenx die_ al_leen_in drog£ zomerperioden droog £ta.a,n
Deze dobben zijn waarschijnlijk vroeger geleidelijk met veen op
gevuld, dat er later weer uitgehaald is voor turfwinning, waardoor ze nu
een groot gedeelte van het jaar onder water staan. Het profiel is veelal
sterk humeus en heeft soms een venige bovenlaag (gliede).
Zandgronden op keileem
Deze zandgronden zijn vaak minder uniform van korrelgrootte dan
de voorgaande en er komt vaak nogal grind in voor evenals vuursteentjes.
Dit zand wordt veel 1 als keizand aangeduid. De profielontwikkeling is
doorgaans minder diep en de ligging tamelijk vlak. De lemige varianten
vooral zijn doorgaans wat minder fijn dan bij de zandgronden, doordat
het hier veelal vermenging met keileem betreft en geen loessleem is.
Xo We_inig_of ni2^_g£P£d£oJLe£rde_zanc[grond_o]D ke_il£em,_dro£g_;_
Profielbeschrijving s 0 3 cm donkergrijs zand
3 - 10 cm iets donkergrijs loodzand (A2)
10 - 30 cm grijsbruin zwak lemig fijn zand
30 - 50 cm bruingeel, zwak lemig fijn zand
50 - 90 cm blond, zwak lemig fijn zand
90 - 135 cm iets gebleekt, zwak lemig fijn zand
> I35 cm rode keileem.
Dit type heeft geen keileem boven 125 cm, doch de bleking be
wijst dat hieronder leem voorkomt, zoals in bovenstaand profiel. De profielontwikkeling doet denken aan een in een vroeg stadium afgestoven grond
waarin zich opnieuw een podzol vormt. Door het geringe humusgehalte ver
stuiven deze gronden gemakkelijk.
XI H°ge_g£P£dzo_le£rd_e_zandgrond_op ke^il^em heginnencl tu£S£n_100_en _15Ç) cmj_
uitersjb dr£og
Profielbeschrijvings 0 3 am iets humeuzw plag
3 - 10 cm lichtgrijs loodzand
10 - 30 cm donkergrijaachtig bruin, tamelijk fijn
zand
30 - 40 cm iets donkerbruin, zeer fijn zand
40 - 80 cm bruingeel, zeer fijn zand, grover wordend
80 - 140 cm geelblond, minder gesorteerd fijn zand
(keizand)
> 140 cm idem, met bruine vaste zandbandjes en
fijne keitjes.

- 11 Dit beschreven podzolprofiel is gebonden aan tamelijk fijn tot
zeer fijn zand. Op het matig fijne tot fijne dekzand is doorgaans een
podzolprofiel ontwikkeld, met een zwartbruine soms wat verkitte dunne
inspoelingshorizont (B2). Het verstuivingsgevaar is groot.
X2 Mid_delhoge_g£podzoleerde_zand_grond_o£ ke:ile_em beginnend^ op_wiss_elende_
d_ieptej_ droog.
Profielbesohrijvingg 0 - 10 cm donkergrijs zand
10 - 20 cm grijs loodzand
20 - 30 cm donkerbruin, zwak lemig fijn zand
30 - 40 cm iets donkerbruin, zwak lemig fijn zand
40 - 80 cm bruingeel, zwak lemig zand, met lemige
bandjes
80 - 100 cm bleekgeel, zwak lemig matig fijn zand
> 100 cm iets gebleekt, lemig keizand.
Ook dit zwak lemig fijnzandige type draagt een podzolprofiel
met een bruine inspoelingshorizont (B2). Het normale fijne dekzand heeft
doorgaans een podzolprofiel met een verkitte B-laag (humusoerbank). Deze
gronden verstuiven gemakkelijk tot op de bank, die wel enige weerstand
biedt.
X3 Lage, zwak humeuze, gepodzoleerde zandgrond op keileem beginnend tussen
ar en _120 cm_2_ ^ej;s_v£chthoud£nd
Profielbesehrijving s 0 - 5 cw zwartgrijs, humeus zand
5 - 10 cm iets donkergrijs, loodzandachtig zand (A2)
10 - 15 cm zwartbruin, zwak humeus weinig gesorteerd
fijn zand (keizand)
15 - 25 cm donkerbruin, zwak humeus weinig gesorteerd
fijn zand (keizand)
25 - 40 cm bruin, zwak humeus weinig gesorteerd fijn
zand (keizand) met grof grind
40 - 50 ern iets gebleekt, lichtgeel, weinig gesor
teerd fijn zand
50 - 80 cm gebleekt, iets lemiger wordend, weinig
gesorteerd fijn zand
80 - 95 cm idem, lemig met enige reductie
> 95 cm idem, met sterk lemige bandjes (verweerde
keileem).
Dit type draagt reeds duidelijk de invloeden van het op de kei
leem stagnerende water, waardoor de profielontwikkeling minder diep is en
reeds spoedig bleking optreedt» De begroeiing bestaat veelal uit struikheide met veel dopheide. De diepte van de keileem varieert, doch bevindt
zich dieper dan 80 cm.
X4 Lage, zwak humeuze^ gepodzoleerde zandgrond op keileem beginnend tussen
Io_ e£ 9.0 c m ? a.fwi_ss_e_le nd iv°£hïh£u^end_t£t_z£er vo£htig.
Profielbesehrijving g 0 - 10 cm donkergrijs zand
10 - 25 cm grijs, fijn loodzand
25 t 30 cm zwart, verkit, zwak lemig fijn zand
30 - 35 cm zeer donkerbruin, zwak lemig fijn zand
35 - 60 cm bruinoranje, verkit zand (met oer)
60 - 70 cm lichtbruingeel zand, met iets roest en
keien
> 70 cm gebleekt, sterk lemig zand met vuursteen
tjes (verweerde keileem).
Dit type onderscheidt zich van het vorige (X3), doordat de kei
leem reeds tussen 60 en 80 cm begint, waardoor de grond in het natte jaar
getijde doorgaans vochtiger is. Er komt nogal eens oer in voor, zoals ook
in het beschreven profiel. Door de ondiepe keileemondergrond zijn deze
gronden echter meestal lemig en als 1X4 aangeduid.

- 12 X5 Lage 5 matig kuEeHz£>uS£P£^°Ae£rile_z^nfeE0.ï^_0£
ke£A£n£nÉ. i.u£sen 80 £n_l£0_cm,matig vochthoudend
Profielbeschrijving; 0 - 15 cm zwartgrijs, humeus zand (A)
15 - 30 cm zeer donkerbruin, humeus zand (b)
30 - 40 cm donkerbruin, zwak lemig fijn, weinig ge
sorteerd zand (keizand)
40 - 60 cm geel, zwak lemig fijn, weinig gesorteerd
zand met fijn grind, bleker wordend»
60 - 85 cm gebleekt, matig grof zand
> 85 cm idem met keileerabandjes>
Soms ko,rat boven de keileem grover zand voor, zoals in bovenstaand
profiel? een enkele maal zeer grof zand. De profielontwikkeling is zeer
oppervlakkig» Het verstuivingsgevaar is niet groot.
X6 Lage, matig humeuz£y_g_ep£d_zoleerd_e_zand_grond_0£ keil£e£2
jiuË~
sea 60_en öO_cm,_afwjiseiend vochthoudend_ tot ^eer^ochtig^
Dit type vertoont veel overeenkomst met het voorgaande X5, doch
onderscheidt zich daarvan, doordat de keileem reeds op 60 à 80 cm aanwe
zig is. De grond is in de winter zeer vochtig of dras. De begroeiing be
staat voor een groot gedeelte uit buntgrassen.
X7 Lage,,sterk humeuze gepodzoleerde zandgrond o£ keileem beginnend tussen
ïïcf en 1^0 cm^ afwi£S£lend_ goed_V£chthoudend_ tot zeer_vochtig^
Deze gronden hebben doorgaans een dun, zwart,,sterk humeus dek
gevolgd door een bruine laag, die veelal spoedig bleker wordt en beneden
80 cm overgaat in keileem, die meestal sterk verweerd is. In de winter
is deze grond zeer vochtig en in de zomer bij dalende grondwaterstand
blijft de grond goed vochthoudend door het hoge humusgehalte. De begroei
ing bestaat voornamelijk uit dopheide.
X8 Lage^ matig tot sterk humeuze_,__g£podzoleerde_zandgrond_o£ keileem
iu£s£n_®2. ®n_-'-5.(-)_c21?_a£wis£ei;eü^_S£eÉ. vochthoudend_tot_dras_._
De profielopbouw van dit type komt overeen met
of X7, behal
ve dat er soms een pikkige smeerlaag (gliede) op rust. In het natte jaar
getijde staan deze gronden echter dras. Vele van deze gronden zullen ver
veend zijn.
X9 Zandige_ dcbben_op kei_le_em,__d_ie_a].le_en i:n_droge_zom£r£eri£d.en_droog_
£taan _
Deze gronden zijn veelal uitgeveend en bestaan meestal uit een
pikkige smeerlaag (gliede) op een sterk humeuze bruine B2 laag, die naar
beneden snel bleker wordt en overgaat in verweerde keileem. Deze gronden
komen maar voor'n korte periode of in het geheel niet droog.
Lemige zandgronden op keileem
Dit zijn topografisch hooggelegen gronden, liggen veelal hellend
en zijn door hun lemigheid vrij dicht, zodat het vallende regenwater ge
deeltelijk oppervlakkig afstroomt. Hierdoor alsmede door de grotere basenrijkdom, is de podzolering in deze gronden nog maar in een beginstadium.
De oude bouwlanden zijn grotendeels op dit soort gronden gelegen. Landbouw
kundig vormen ze dan ook waardevolle gronden. Het gevaar voor verstuiving
is gering. Doordat deze gronden weinig in humositeit uiteenlopen zijn ze
naar de diepte van de keileem ingedeeld. Naarmate de keileem ondieper voor
komt, neemt doorgaans de wateroverlast in de winter toe.

- 13 XL3 Lemige^zwak £e£.°d.Z£l£erd£ £andgr£n£?_kei^le£m b£g_innend b£n£d£ii_100 cm ,
vo£h_th£ud e nd
Deze gronden hebben een dunne, betrekkelijk schrale bovengrond
op geelachtig, lemig weinig gesorteerd zand? dat op 100 à 120 cm diepte
rust op sterk verweerde keileem.
XL5 Leraigei_zwak ^e£°d_z£leerde ^andgr£nd_;_kei_leera_b£gi:nnend_tussen_80 en
JL00 £m_2_ afwiss£l£nd_ vo£hth£udend_t£t_V£chtig_1
Profielbeschrijving; 0 - 3 cm lood zandachtig, lemig zand )
r—
*i i
1
•
T
<
1
\ rnïei*opod Z O X
5 cm donkerbruin9 lemig zand
)
r
3
5 - 45 cm l i chtbruingeel, lemig zand met keien
45 ~ 85 cm zwak lemig, matig grof zand, met veel
oranjerode roest
85 - 90 cm gebleekt, sterk lemig zand met veel
roest (verweerde keileem)
> 90 cm rode keileem,
Waar dit type in bouwland ligt, is de micro-podzol doorgeploegd
en bestaat het profiel uit een donker humeus mestdek op een geelachtige
ondergrond. De begroeiing bestaat uit struikheide met veel dopheide.
XL6 Lemige, zwak gej)odzoleerde zandgrond, keileem beginnend tussen 60 à
w._cm,_afwi.s_se_lend_V£chthoud£nd tot £eer_v£chtigj_
Profielbeschrijving; 0 - 15 cm micro-podzol
15 - 50 cm geelbrui^ iets lemig zand met keien
50 - 65 cm gebleekt, sterk lemig zand
65 - 80 cm olijfgrijze, zandige keileem, met roest
langs wortelgangen
80 - 100 cm groene, taaie 3-eem met roest
100 ->125 cm idem, met zandlenzen.
Een groot gedeelte van dit type wordt ingenomen door cultuurland
en bestaat dan uit een mestdek op een geelachtige naar beneden snel ble
ker wordende ondergrond.
»

Zandkeileemgrond, keileem beginnend ondieper dan 60 cm
Hierin zijn de gronden ondergebracht met een keileemondergrond
ondieper dan 60 cm beneden het maaiveld. De laag er boven bestaat dan
meestal uit keileemverweringsgrond en is vaak lemig. Het waterbergend ver
mogen van de grond is niet groot, zodat gemakkelijk wateroverlast optreedt.
KZ Matig humeuz£ £andke_il£emgrond_L afwi£s£l£n,d vochth£udend_t£t_zeer
vochtig.
Dit zijn de keileemgronden met een zandig dek waarin veelal een
dun podzolprofiel gevormd is.
Profielbeschrijvings 0 - 30. cm verwerkb loodzandachtig zand
30 - 45 cm bruin zand met iets oer (B2g)
45 - 70 cm olijfgrijs, sterk lemig zand met veel
oranje roest en zandbanden (verweerde
keileem)
70 - 80 cm olijfgrijze, zandige keileem met veel
oranje roest en enige zandbanden.
80 ->120 cm olijfgrijze, zandige keileem met veel
oranje roest.
KL Lemige_zanj3k£i].eengr£nd,_afwi_sse]Lend v£chthoud£nc[ tot £e£r_v£chtig_^
Profielbeschrijving; 0 5 cm zeer donkergrijs zand Tai)
5 - 10 cm grijs loodzand (A2)
10 - 15 cm bruin, zwak lemig zand met keien
16 - 20 cm lichtbruin, lemig zand
20 - 50 crc lichtbruingrijs, lemig zand
50 ->100 cm olijfgrijs, sterk lemig zand (verweerde
keileem) met zandbanden en roest.

- 14 Ondiepe mosveengrond'en
Deze gronden kenmerken zich door een veelal dunne laag veen waar
in o.a. resten van heide, wollegras en veenmos voorkomen. Plaatselijk was
het pakket wel 1 meter dik, doch hiervan zijn nog maar enkele stukjes over.
Het overige is tot turf vergraven, waardoor gaten overbleven die nu in
vele gevallen plassen vormen. Onder het veen kan men bijna alle voorgaande
meer vochtige bodemtypen aantreffen. Aanvankelijk hebben veel meer gronden
tot deze reeks behoord doch een groot deel is onder stuifzand bedolven ge
raakt en een ander deel is geheel afgegraven.

V3 Yeen_o|> £wak_hum£uze__lage_ £od_z£lzand.grond
Het veendek is meestal 10 à 30 cm dik, doch soms wel 80 cm. Plaat
selijk zijn strookjes afgegraven voor turf. De ondergrond komt overeen met
Z3.
V5. Ve£n_o£ roajjig. humeuze lage_podzo:lzandgrond_:_
Het veendek is veelal 10 à 30 cm dik. De korrelgrootte van de
zandondergrond wisselt van matig fijn tot zeer fijn. De ondergrond komt
overeen met Z5.
V7 Veen_op
Profielbeschrijving; 0 - 10 cm zwart korrelig sterk veraard veen
10 - 40 cm zwartbruin veraard hoogveen
40 - 50 cm güedelaag
50 - 60 cm zeer donkerbruin, sterk humeus verkit
fijn zand
60 - 75 cm bruin, weinig gesorteerd fijn zand
75 ->125 cm bruingeel^ weinig gesorteerd fijn zand.Bij deze vochtige typen komt vaak een gliedelaag onder het veen
voor, die bestaat uit een zeer donkere, vaak pikkige, smerende, sterk
humeuze laag. Door de humus voelt de grond vaak lernig aan . De begroei
ing bestaat veelal uit buntgrassen.
V8 Veen_oj3 zandx a^ijss^lend vocht.ig to_t dras_^_
Dit betreft dobben, veelal begroeid met buntgrassen, die gedeel
telijk uitgevend zijn. Het onverveende gedeelte steekt boven water uit.
De verveende plaatsen komen in de zomer droog. Deze laatste hebben veelal
nog een gliedelaag, die soms wel enkele drti's dik is. De onderliggende zand
ondergrond voelt veelal lemig aan.
V9 Venige_d.obben,_die_a_lleen in„droge_p£ri.od_en ciroog staan
De profielbouw vertoont veel overeenkomst met die van V8, doch
het water staat hoger, zodat het lang duurt voor de dobben droog komen.
Een gedeelte is vroeger cultuurland geweest, doch doordat het water nu
opgehouden wordt, staat het nu meestal onder water en groeit er riet.
Stuifzandgronden
Hierin zijn alle op-, af- of uitgestoven gronden ondergebracht.
Deze verstuivingen hebben nog niet zo lang geleden plaatsgevonden, getuige
het feit, dat er zowel in de huidige bovengrond van de op- als in die van
uitgestoven terreinen praktisch nog geen profielvorming te zien is. Slechts
op enkele plaatsen bevindt zich in de ondergrond ouder stuifzand, zodat 2
begroeiïngsprofielen boven elkaar voorkomen. In dit stuifzandgebied kwamen
oorspronkelijk praktisch alle voorgaande bodemtypen voor. De drogere
typen zijn veelal uitgestoven en de vochtige met stuifzand bedekt. De korrelgrootteverdeling van het stuifzand loopt uiteen van fijn tot matig grof.
Dit hangt af van de fijnheid van het dekzand waarvan het afkomstig is. In
de praemorenale strook is het stuifzand doorgaans fijn.

- 15 52 Golvend afwisselend, op- £n_ui^ge£^£v£n_^£r£ein.i
Deze gronden waren veelal hoge tot middelhoge podzolgronden, die
minder diep uitgestoven en minder opgestoven zijn dan de navolgende ty
pen. Doordat ze echter dicht bij elkaar gelegen zijn, hebben ze een zeer
onrustig reliëf, waardoor het onmogelijk was ze van elkaar te scheiden.
53 Stuifzand meer_dan_20 cm_dik_op dekzand_
0
5 cm loodzandachtig, zwak lemig fijn stuifzand
40 cm lichtbrtiingeel;vlekkerig,lemig fijn stuif
5
zand
40
45 cm donkergrijs, loodzandachtig, fijn tot zeer
fijn zand
50 cm grijs loodzand
45
60 cm zv.'artj verkit, ;^einig gesorteerd,fijn zand
50
60
75 cm donkerbruin, weinig gesorteerd,fijn zand
80 cm oranje, verkit, weinig gesorteerd,fijn zand
75
80
90 cm geel>fijn,weinig gesorteerd zand met veel
oranj erode roest
> 90 cm geel,fijn,weinig gesorteerd zand met roest
en grijze fibertjes.
Dit waren oorspronkelijk veelal hoge tot middelhoge podzolgron
den, die hoog lagen ten opzichte van de omgeving en waarschijnlijk door
een beschermende -begroeiing of luwe ligging tegen de helling niet uit
stoven, doch met een dun dek stuifzand bedekt werden. Dit type is zeer
gevoelig voor verstuiving, doch ligt momenteel grotendeels in bos. Het
reliëf is veelal onrustig.
S4 Uitge_stoven terrein
Profielbeschrijving; 0 - 20 cm oranjegeel, zwak lemig fijn zand
20 - 40 cm idem, met keien en een vleeskleurig loessachtig bandje
40 - 60 cm iets gebleekt, zwak lemig fijn zand
> 60 cm gebleekt, zwak lemig fijn zand, met grond
water op 80 cm.
Dit type bestaat voornamelijk uit praemorenale zanden, die fijn
tot zeer fijn zijn. Vaak komt er een keienvloer en/of een laagje leem of
leembrokjes in voor, die waarschijnlijk een oude erosiebasis is. Een
humeus dek treft men er niet op aan. Plaatselijk liggen in deze uitge
stoven terreinen stuifduinen, die soms tot 5 meter hoogte reiken, waar
door het relief zeer onrustig is. Deze grondwaterstand moet als een mo
mentopname gezien worden» In de zomer is deze doorgaans belangrijk lager
en gedurende de wintermaanden soms hoger.
-

-

-

-

-

-

-

Bouw- en grasland
Deze gronden onderscheiden zich van de eerder besproken woeste gron
den, doordat' ze veelal min of meer geëgaliseerd zijn en door organische
bemesting een dunnere of dikkere humeuze bovengrond gekregen hebben. De
dikte hangt voornamelijk met de ouderdom samen.
Een deel is oud bouwland, terwijl er ook percelen liggen, die
pas enkele jaren geleden zijn ontgonnen.
Sterk vergraven terreinen
Dit betreft voornamelijk gronden, die voor militaire doeleinden
min of meer geëgaliseerd zijn met materiaal dat soms van meters diepe
kuilen afkomstig was en een mengsel is van zand en keileem.
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- 16 6. BESCHRIJVING VAN DE BODEMKAART.
De ligging en verbreiding van de verschillende bodemtypen, die
in het vorige hoofdstuk omschreven werden, zijn op deze kaart tot uit
drukking gebracht. Door het grote aantal bodemtypen is het beeld nogal
gecompliceerd. Door kleurverschillen is echter getracht om alles zo dui
delijk mogelijk uit te laten komen. De topografie komt er echter niet
sterk uit, doordat de hoogste gronden veelal keileem bevatten en daar
door vochtiger zijn dan de gronden in het dal.
In onderstaande beschrijving van de verschillende delen, waar
in het gebied is ingedeeld (zie afb. 4) is nog een aantal bijzonderheden
vermeld, dat niet op de bodemkaart kon worden aangegeven.
Blok^l^ Mi_lita_ir_o£feiiiterr£in-we£ti
Het boscomplex in de zuidpunt ligt enigszins schoteIvormig. Naar
het zuiden loopt de grond sterk op. Dit is de helling van de Bisschopsberg, die geen keileem bevat. De keileem van de kop komt in de zuid-oostpunt juist binnen het gebied (S4x). De helling bestaat uit fijn tot zeer
fijn zand (praemorenaal zand) met weinig profielontwikkeling, vooral te
gen de zuidgrens (Zo, Zl). Het zijn podzolachtige en weinig gepodzoleerde
gronden. Naar het dal neemt de podzolering toe en komen plaatselijk humusoerbanken voor.
De gronden in het dal bestonden voornamelijk uit hoge en middelhoge podzolen en een gedeeltelijk met veen opgevulde dobbe. Door verstuiving zijn
eerstgenoemde gronden uitgestoven en laatstgenoemde met stuifzand be
dekt. De uitgestoven gronden bevatten op verschillende plaatsen op ca.
80 cm diepte een dun keileemachtig bandje, dat er verspoeld uitziet. Het
perceel grasland in het bos is met stuifzand geëgaliseerd zodat het
grootste deel uit stuifzand op veen op zand bestaat. Juist ten noorden
hiervan ligt de grond hoger en zijn door uitstuiving plaatselijk steilranden op de grens van het keileemgebied ontstaan, terwijl ook boven de
keileem zand is afgestoven.
Op d^> rug is het stuif- en dekzandpakket veelal zo dik, dat de
keileem niet of nauwelijks aangeboord kon worden ( > 125 cm). Ook hier
treft men podzolprofielen onder het stuifzand aan. Op de kop komen pro
fielen voor met zeer weinig loodzand (Xo), dat echter in de richting van
de helling ine gaat nemen (Xl). Ten westen van het bos wordt het zand
plaatselijk grover waarin zich podzolprofielen met vaak een humusoerbank,
hebben ontwikkeld. Ook hier heeft enige verstuiving plaatsgehad.
Het grote heideveld in de noordwesthoek bestaat voornamelijk uit
fijne tot zeer fijne dekzanden met een hoog podzolprofiel en uit wat
minder fijne weinig gesorteerde zanden op keileem met een laag podzolprofiel. Juist ten westen van het gebied liggen enkele zandafgravingen
met steilwanden, die een enigszins afwijkende opbouw vertonen. Afbeel
ding 5 vertoont een deel van een dergelijke wand. De basis bestaat uit
sterk gebleekt praemorenaal zand, dat gedeeltelijk door vorstwerking
sterk vervormd is (kryoturbate verschijnselen). Hierin en hierop ligt
zeer grillig fluvio-glaciaal materiaal, dat bestaat uit een mengsel van
zand, grind en leem. Rechts bevindt zich blond sterk vervormd zwak lemig
fijn zand. De bovenkant is sterk afgevlakt en hierop ligt horizontaal
gelaagd in een pakket van 2 meter dikte zwak lemig fijn dekzand met hori
zontale rosst.bandjes. In alle wanden van deze zandkuilen werd het fluvioglaciaal materiaal aangetroffen, doch geen keileem. De lagen er boven
wisselen sterk. Zo wordt in een andere wand de Aller^dlaag aangetroffen,
bestaande uit een gebleekte iets lemige laag met houtskoolresten. Hierop
ligt fijn dekzand uit de laatste toendratijd met een hoog podzolprofiel,
waarop boreaal stuifzand eveneens met een hoog podzolprofiel.

- 17 Het ziet er naar uit, dat een groot deel van deee noord-westhoek
met veen bedekt is geweest. Na de vervening is echter praktisch niets
achtergebleven. Het heideveld in het zuiden en westen,, dat omsloten wordt
door cultuurgrond en in het oosten door het veencomplex, is nog fijnzandiger en iets letriig (l). Hier komen enkele dobben met meerbodem voor. Ook
hier treft men resten van voormalige verveningen aan. Op de laagste plaat
sen is nog wat veen achtergebleven (V5)» Aan de rand tegen het veen ligt
nog een klein stuifzandgebied.
Het zand onder het veen is fijn tot zeer fijn. Het veen is gro
tendeels vergraven voor de turfwinning. Plaatselijk komen echter nog on
aangeroerde veenhoekjes voor met een veenpakket van 60 à 95 cm dikte. In
de noordwesthoek werd juist weer keileem aangetroffen (V7X), die zich
ten noorden van het stuifzandcomplex voortzet. Een gedeelte van de veen
gronden is onder stuifzand bedolven en er gedeeltelijk weer onder uit
gehaald. Ten oosten van het veen zet het stuifzandcomplex zich voort.
Hier zijn de ruggen grotendeels uitgestoven en de met veen gevulde dalen
volgestoven. Ook op de zuidelijke helling tegen de oude bouwkamp is een
dunne laag stuifzand afgezet. Hier komt plaatselijk de keileem weer
juist binnen het gebied. Het terrein rondom de schietbanen is tamelijk
vlgk.
B!ok_2_
In het westelijk deel was vroeger een belangrijke oppervlakte met
veen bedekt, doch hier
is praktisch niets van over door uitvening en
overstuiving. Het stuifzandpakket is veelal beperkt tot 30 à 40 cmj type
S4 is niet erg diep uitgestoven. Langs de weg, die de zuidelijke grens
vormt, is veel grond vergraven vooral in de zuidwestpunt
bij het hune
bed. Het zand is fijn tot zeer fijn.
In het noordwesten wordt het
naar beneden grover (matig fijn). Langs de rand van de keileem komt vaak
lemig zand voor. De begroeiing reageert veelal sterk op het al of niet
aanwezig zijn van keileem. In het dal groeit weinig vitale struikheide.
Op de helling verandert deze op de keile emgrens plotseling in dopheide,
doordat de grond, ondanks de hogere ligging, vochtiger is ten
gevolge van ; :agnerend water op de leem en het lemige karakter van het
zand. Het noordelijk gedeelte van dit blok bestaat overwegend uit matig
fijn weinig gesorteerd zand. Hier komt de keileem bijna alleen in het
noordoosten ondieper dan 125 cm voor. Bij verschillende diepere boringen,
meer westelijk, werd de keileem op een diepte van 2 à 3 meter aangetroffen.
In enkele dobben werd de keileem op een meter diepte bereikt (X9? 1X3).
Er ligt een geëgaliseerde strook in zuidoost-noordwestelijke richting,
die een startbaan had moeten worden.
De aanwezige dobben zijn grotendeels uitgeveend. Deze uitgeveende delen
staan nu meest onder water. Zuidelijk van de grote veenp oelen ligt een
stuifzandcomplex dat voor een groot gedeelte is begroeid met vliegdennen.
De ruggen zijn uitgestoven soms tot 40 à 50 cm boven de keileem. Het stuif
zand bedekt de met veen opgevulde dobben. Een deel van het veen is en
wordt soms nog onder een stuifzanddek van 2 meter dikte uitgegraven. Ten
zuiden van dit stuifzandcomplex ligt de grootste dobbe van dit gebied.
Oorspronkelijk was het zover ontwaterd, dat een gedeelte in cultuur geno^
men kon worden, doch momenteel gaat dit niet meer door de veel hogere
waterstand. Aan de rand liggen nog enkele percelen cultuurland, die ech
ter ook reeds te nat zijn. Het Holtinger zand ten zuiden ervan is plaat
selijk zeer diep uit- en zeer hoog opgestoven. Het stuifzand ligt gro
tendeels op veen tegen de dobbe, doch ook tegen de helling in het zuiden
ligt soms meer dan 1 meter. In het uitgestoven gebied werd nergens kei
leem in de ondergrond aangetroffen, wel een keienvloer.

- 18 Blokje
Dit blok wordt grotendeels ingenomen door za,nd-op-keileemgronden.
De Havelterberg helt sterk naar het noorden en heel geleidelijk naar
het zuiden af. De steile noordhelling bestaat uit fijn tot zeer fijn zand,
veelal met weinig podzolering. Het oostelijk deel is met stuifzand be
dekt. De kop bestaat grotendeels uit lemigefweinig of niet gepodzoleerde
gronden, die zich goed lenen voor cultuurland, waarvoor dan ook een be
hoorlijk percentage in gebruik is. Zowel in het westen als in het middenl iggen gaten, waar leem weggehaald wordt. De cultuurgronden tegen de
zuidelijke grens zijn grotendeels in de oorlog pas ontgonnen. Door een
zware ploeg zijn ze 60 cm en daarna dwars daarop 80 cm diep geploegd, voor
zover de keileemondergrond, die hier zeer zwaar is, dit toeliet. De zuid
oosthoek van dit blok is sterk vergraven tijdens de laatste oorlog. Diepe
kuilen, waarin nu water staat, ontstonden en een grote oppervlakte werd
opgehoogd. In dit gebied komen wat boreale, matig grove stuifzanden voor,
zodat 2 podzolprofielen boven elkaar gevormd zijn^ de oppervlakte jonge
stuifzanden is echter veel groter. Verder ligt er veel puin in dit ge
bied, voornamelijk binnen de voormalige vliegtuigstartbanen en bij de ge
sloopte gebouwen.
Blokj^
Dit blok ligt geheel in de strook zonder keileem. Alleen in de
zuidwestpunt komt de keileem juist binnen het gebied. Het terrein loopt
in zuidelijke richting op. De es ten zuiden van het gebied ligt groten
deels op keileem met weinig of niet gepodzoleerde gronden, welke laatste
zich plaatselijk nog een eindje binnen het blok voortzetten. In dit blok
liggen overwegend fijne tot zeer fijne loessachtige zanden met een grove
verticale gelaagdheid, d.w.z. dat het pakket niet uniform van samenstel
ling is, doch fijnere en grovere zandlagen elkaar afwisselen. Opmerke
lijk is dat op de drogere typen van deze loessachtige zanden zo'n schrale
struikhei de begroeiing voorkomt.
Dwars door dit gebied is een turfvaart gegraven die uitmondt
in de Drentse hoofdvaart. Deze vaart is nog steeds belangrijk voor de
afwatering v^n een groot deel van het karteringsgebied, hoewel er op
plaatsen tussen cultuurland veelal niet veel meer van over is dan een
greppel» Een groot deel van dit blok is met veen bedekt geweest, zelfs
de middelhoge podzolgronden. Bijna alles is echter tot turf vergraven,
en via de turfvaart met zijn talrijke vertakkingen afgevoerd. Een gedeel
te,,vooral het oostelijk deel,,is daarna ontgonnen, soms in zeer smalle
percelen. Het veen, dat in noordwestelijke richting onder het stuifzand
wegduikt, is grotendeels nog aanwezig, hoewel er ook al onderuit gegra
ven wordt. In noordoostelijke richting loopt het terrein snel op, zodat
hier bijna geen veen meer onder stuifzand voorkomt.
Blok_5_;_ ¥e£t£rzand_
Dit blok bestaat uit een stuifzandgebied onder bos. Het zand is
nogal fijn. De voormalige ruggen zijn plaatselijk zover uitgestoven, dat
boven de keileem nog maar 45 à 50 cm zand of lemig zand aanwezig is. Gro
ve dennen groeien hier slecht op, met larix gaat dit beter. Een groot ge
deelte van dit uitgestoven terrein ligt nogal vlak, doch in de kern ter
hoogte van de kruising der boswegen komen nogal stuifheuvels voor. Alleen
langs de zuid- en zuidoostrand werd geen keileem aangetroffen, wel matig
grof en/of lemig zand in de ondergrond« Het opgestoven terrein in het
zuidoosten ligt tamelijk vlak. Langs de rand rust het stuifzand op mid
delhoge podzolzandgrond, dat naar de rand geleidelijk in zwak humeuze,
matig humeuze en sterk humeuze lage podzolgronden overgaat en in dezelfde
richting met een geleidelijk dikker pakket veen is bedekt. Onder de noor
delijke stuifzandrug is de bodemgesteldheid veel onregelmatiger en is een
gedeelte veenloos. Hier, doch vooral in de zuidoostelijke stuifzandrug,
wordt of werd op open plaatsen in het bos veen onder het stuifzand van
daan gegraven voor de turfwinning.
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- 19 Blok_6;_ Oosterz_and_c_
Dit is een zeer onregelmatig stuifzandgebied onder bos. In het
zuidelijk deel bevinden zich fijne tot zeer fijne praemorenale zanden
(S2). Verder naar het noorden werd zeer onregelmatig keileem aangeboord9
waardoor de juiste keileemgrenzen slechts plaatselijk bepaald konden wor
den. De voormalige met veen opgevulde laagten zijn met een tamelijk vlak
gelegen pakket stuifzand overstoven, dat echter plaatselijk weer vergra
ven is, in verband met het turfsteken. Door het diepe uitstuiven van de
ruggen, ligt het Brandeveen nu als een hoger plateau in het landschap
(zie afb. 6). De smalle stuifzandrug in het zuiden ligt grotendeels op
fijn tot zeer fijn pr§,emorenaal zand en die in het westen op matig fijn
zand, beide met een hoog tot middelhoog podzolprofiel. Het stuifzandpak
ket is vaak maar dun, vooral langs de zuidgrens, dit in tegenstelling
tot de stuifzandrug in het oosten, waar het overal meer dan 125 cw dik is.
Het uitgestoven terrein is ten oosten van het Brandeveen zeer onregelma
tig door de aanwezigheid van talrijke stuifheuvels die soms tot 5 meter
hoq^e reiken. Het zuidelijk deel is veel vlakker. Hier is de grondwater
stand vaak tamelijk hoog (70 à 80 cm in april).
Dit blok bestaat in het westen grotendeels uit matig fijne,
weinig gesorteerde zanden, die naar het oosten fijner en uniformer wor
den. In het matig fijne zand komen veelal sterk ontwikkelde heidepodzolprofielen voor. In het fijnere zand worden vaak weinig of niet gepodzoleerde gronden aangetroffen, vooral tussen de percelen cultuurland in het
midden van dit blok. Opmerkelijk is hier ook het voorkomen van veel tot
zeer veel dopheide op gronden met een droge profielontwikkeling (Z2 en
zslfs Zl). Ten zuiden hiervan ligt een complex met een venige bovengrond
van 10 à 40 cm dikte. In de noordoosthoek bevindt zich een rug fijn loessachtig zand, met een zwak ontwikkelde podzol, waarvan een deel vroeger
cultuurland geweest is. Een dergelijke grond ziet er als volgt uits
0 - 50 cm zwartgrijs tot donkergrijs, fijn,zwak lemig zand (mestdek)
50 - 60 cm sterk loodzandachtig/ fijn zwak lemig zand
60 - 70 cm bruin, fijn, zwak lemig zand
70 ->125 cm blond, fijn,, zwak lemig zand.
Het zuidoostelijk deel is een stuifzandlandschap. De venige
laagten zijn veelal met een dik pakket stuifzand bedekt, dat in zuide
lijke richting afneemt, terwijl er tenslotte nog een klein hoekje ligt
dat nagenoeg niet met stuifzandtedekt is. Hier is het zand matig fijn,
met vaak sterk ontwikkelde podzolprofielen, soms met een humusoerbank.
Een deel is bedekt met veen.

- 20 7. GESCHIKTHEID VAN DE GROND VOOR HET BERIJDEN MET TANKS
Bodemkundig komen er bij berijding met tanks vooral de volgende
problemen naar voren nl.s
a. het vormen van modderpoelen in de tankbanen
b. het ontstaan van stofwolken
c. het optreden van verstuivingen
d. afspoeling (erosie),
ad.a Het vormen van modderpoelen in de tankbanen
Doordat het plan bestaat om steeds meer langs bepaalde banen
te gaan rijden, zal dit probleem steeds meer aan de orde komen.
Uit onderzoek is gebleken, dat men op humusarme zandgronden niet
met dit euvel te kampen heeft, doch dat het gevaar toeneemt naarmate het
hurnusgehalte stijgt. In kuilen, die voornamelijk ontstaan op plaatsen
waar tanks van richting veranderen^komt water te staan en het humeuze
zand wordt een modderachtige brij.
De zandkorrels bezinken hierin het eerst en de humus komt hier
boventop en vormt een dichte gliedeachtige laag waarop het water blijft
staan. Ook in komvormige humusarme laagten aan de voet van hellingen kun
nen deze gliedeachtige lagen ontstaan, wanneer door het rijden met tanks
afspoeling van humeuze lagen plaats heeft. Sterk hellende terreinen kun
nen daarom beter vermeden worden. Na een tankoefening kunnen de puilen
wel dichtgeschoven worden, maar de volgende tank zakt er in weg, omdat
de draagkracht van de modderbrij onvoldoende is. Als overgegaan wordt
tot het uitzetten van vaste rijbanen, waardoor de intensiteit van berij
den belangrijk toeneemt, zal het dus zaak zijn de rijbanen op humusarme
zandgronden aan te leggen. Deze gronden zijn veelal gemakkelijk te her
kennen aan hun lage ligging te midden van de omliggende hogere opgesto
ven gronden. Deze gronden liggen niet aaneengesloten. Het verdient over
weging of er geen verbindingen gemaakt kunnen worden door met bulldozers
de humeuze bovengrond op zij te schuiven.
Naast uitgestoven humusarme gronden bestaat een gedeelte van het
terrein uit dik opgestoven gronden. Dit zijn gronden met een humusarme
bovenlaag die op wisselende diepte rust op een venige en/of humeuze (pod
zol) laag. De humusarme opgestoven bovenlaag is eentoppig, vat een belang
rijk voordeel is, waarop hierna nog nader zal worden ingegaan. Het nadeel
van deze gronden is, dat het hurnusgehalte iets hoger is en dat de moge
lijkheid niet uitgesloten is, dat plaatselijk bij het ontstaan van kui
len de humeuze laag wordt aangesneden vooral op de vaak steile overgang
naar de uitgestoven laagten.
ad.b Het ontstaan van stofwolken
Allereerst moet onderscheid gemaakt worden in het ontstaan van
stofwolken en zandverstuivingen. Dit laatste betreft voornamelijk zwaar
dere zandkorrels, die zich doorgaans bij veel wind laag over de grond en
over kleine afstanden verplaatsen .
Stofwolken kunnen ook bij stil weer ontstaan. Het betrêft zeer
kleine deeltjes die vaak door humus omgeven zijn en zeer lang in de lucht
kunnen blijven hangen als ze b.v. door tanks het luchtruim worden inge
blazen.
Het ontstaan van stofwolken en de intensiteit ervan die zo be
langrijk zijn,b.v. in verband met het gevaar voor silicose, worden voorna
melijk bepaald door het stofgehalte van het zand (deeltjes kleiner dan
50 mu), de mate van begroeiing, de splijtbaarheid van de zandkorrels en
het hurnusgehalte. Behalve dat de lichte humusdeeltjes afzonderlijk gaan
stuiven, schijnen ze ook de stofdeeltjes te kunnen omgeven, die daardoor
gemakkelijker in het luchtruim kunnen blijven hangen.
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veroorzaken. Meertoppig wil zeggen, dat bij het sorteren van het zand
naar de korrelgrootte in fracties het beeld van de grafiek meer toppen
laat zien. Een voorbeeld hiervan is de verweerde keileem bestaande uit
sterk lemig zand. Het beste eentopppige zand, dat de minste aanleiding
geeft tot stofvorming, is het stuifzand. Door verstuiving zijn de zwaar
dere zandkorrels aan de rand van de uitgestoven vlakte blijven liggen,
terwijl het stof verder verplaatst is. Hierdoor zijn zeer uniforme stofarme zanden ontstaan.
ad.c Het optreden van verstuivingen
Evenals stofwolken treden verstuivingen op, vooral in droge pe
rioden. Vochtige gronden hebben meer samenhang. Het nadeel van verstui
vingen is voornamelijk, dat he"1- schrale stuifzand op omliggende humeuze
gronden waait, waardoor de bovengrond schraler (humusarmer) wordt, dat
vooral voor cultuurland nadelige gevolgen heeft. Doordat de begroeiing'
op gronden waar met tanks gereden wordt sterk te lijden heeft en groten
deels afsterft is het gevaar voor verstuiving groot. De gronden, die het
best geschikt zijn voor het rijden met tanks, omdat er geen modderpoelen
ontstaan en ze minder gevoelig zijn voor de vorming van stofwolken, zijn
het gevoeligst voor verstuiving. Naarmate de grond humeuzer, lemiger en
vochtiger wordt, neemt het verstuivingsgevaar af.
Een opgaande begroeiing is zeer belangrijk om verstuiving van
zand tegen te gaan. In dit gebied liggen de gronden, die het best voor
berijding met tanks in aanmerking komen grotendeels in bos, dat veelal
in de uitgestoven vlakten een slechte groei vertoont maar toch een goede
bescherming kan geven. Tegen stofvorming helpt het onvoldoende. Wel zal
een dicht bos bij warm weer invloed hebben op de luchtstromingen. Op een
open vlakte wordt dan de lucht sterk verwarmd en stijgt op. Koelere lucht
uit het bos zal dan zijwaarts toestromen. Wordt hierin met tanks gereden
dan zal stof meegevoerd worden. Ligt er b.v. een weg langs de bosrand
dan kan het uitzicht in ernstige mate belemmerd worden.
ac^

Afspoel.Lx.ig (erosie)
Dit treedt voornamelijk op hellende terreinen op. Als door tanks
loodrecht op de hellingen wordt gereden gaat er spoedig regenwater stro
men door de tanksporen, die daardoor geleidelijk verder verdiept en ver
breed worden. Tevens vindt een uitspoeling van humus plaats dat met het
water meegevoerd wordt. In afvoerloze laagten komt dit met humusdeeltjes
bezwangerde water dan tot rust. De humusdeeltjes bezinken en er ontstaat
een dichte gliede-achtige laag, die zeer ondoorlatend is, zodat het water
er op blijft staan. Hierdoor kunnen ook in de huidige humusarme complexen
modderpoelen ontstaan.
Om de erosie zoveel mogelijk te beperken kunnen de tankbanen het
beste evenwijdig aan de hoogtelijnen uitgezet worden.
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Er is door de Afdeling Natuurbescherming en Landschap van Staats
bosbeheer in 1954 door middel van de vegetatiekartering een onderzoek in
gesteld naar de invloed van militaire oefeningen op de heidevegetaties»
Aan de hand daarvan konden de in het navolgende vermelde richtlijnen voor
het militair gebruik worden opgesteld.
Het uitgangspunt is daarbij geweest, dat zo mogelijk voorkomen
dient te worden? dat het terrein vroeg of laat geheel van zijn vegetatiedek wordt beroofd, daar het dan in vele opzichten essentieel aan beteke
nis inboet»
Er is voor ieder terreintype met de daarvoor kenmerkende vegeta
tie, gezocht naar een maat voor de beoefening, aan de hand. waarvan be
paald kan worden, welke soort beoefening nog mogelijk is, met voor lange
duur het behoud van zijn goede eigenschappen.
Oefenen met manschappen.
Het lopen door de heide heeft nagenoeg geen nadelige invloed op de
vegetatie.

Het graven en vooral het niet meer dichtwerpen van zgn. mangaten
vormt een ernstige bedreiging. Bij ieder gat ontstaat een kale plek met
een doorsnede van 2 à 3 meter. De humusarme ondergrond, die is opgeworpen,
begroeit pas weer na vele jaren.
Berijden.
Het onderzoek heeft, evenals vroeger, uitgewezen, dat iedere be
rijding van een heideterrein met motorvoertuigen, van welk type dan ook,
nadelig is voor de vegetatie.
Tevens werd vastgesteld^ dat alle heidevegetaties. waarvan per jaar
meer dan 5^ van het totale oppervlak (al is het slechts eenmaal) bereden
wordt, op de duur geheel degenereren. De oorzaak hiervan is, dat het rege
neratie-vermogen van houtige heideplanten zeer gering is. Daardoor over
treft de degeneratie reeds het herstel of de regeneratie, wanneer de in
tensiteit var. oerijding de bovengenoemde limiet van 5$> overschrijdt.
In nagenoeg iedere heidevegetatie heeft een rijspoor, dat eeumaa].
bereden is, tenminste 15 jaar nodig om zich van de beschadiging volledig
te herstellen. Daar tot nu toe slechts waarnemingen verricht konden wor
den aan hoogstens 10 jaar oude sporen, is over de regeneratie over lange
re termijn van berijden nog geen definitieve conclusie te trekken. Van vol
ledig herstel was in dergelijke gevallen nog nergens sprake. De vegetatie
bedekte de bodem hoogstens voor 60c/o9 doch dikwijls veel minder. De duur
van de gehele herstelperiode is dus niet nauwkeurig bekend. Er mag evenwel
veilig aangenomen worden, dat zij 15 a 20 jaar duurt. Eerst dan kan weer
redelijkerwijs gesproken worden van een normale, min of meer vitale heide
vegetatie. Deze periode duurt dus net zo lang als de tijd die een heide
nodig heeft om zich na een verjonging door afbranden weer tot een geheel
volgroeide en weer verjongingsrijpe heide te ontwikkelen. Het regeneratie
vermogen is evenwel verschillend naar gelang de aard van de vegetatie.
Er werden in het oefenterrein te Havelte in samenhang met de bodem
gesteldheid de volgende vegetatietypen onderscheiden.
Deze zijn op bijgevoegde schetskaart met diverse kleuren aangegeven.
a. IJle, grasrijke begroeiingen op stuifzand
b. Arme struikheidebegroeiïng op hoge zandgrond
bl. Idem met plaatselijk pijpestro-begroeiïng
£. Rijkere struikheidebegroeiïng, vooral op middelhoge en lage zandgronden
d_. Dopheidebegroeiïngen, op zandgrond met leem op geringe diepte.
£. Pijpestro-begroeiïng, op zeer lage zandgrond en veen
f. Veenvegetaties in open water.
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als volgt worden samengevat.
a. IJle, grasrijke begroeiing, op stuifzand
Voorkomens ca. 10% van het oefenterrein is hiermede begroeid»
Kwetsbaarheids Deze vegetaties zijn uiterst kwetsbaar. Bij. berijden, met
welk voertuig dan ook, wordt de vegetatie zeer ingrijpend verstoord. De
bodem die door de plantengroei werd vastgehouden, gaat dan over in actief
stuifzand.
Het landschappelijk aanzien van een dergelijk terrein gelijkt door
gaans vrij veel op een natuurlijk stuifzand. In oecologisch opzicht echter,
is het oefenterrein aanzienlijk armer. De rijk gevarieerde levensgemeen
schappen, die, behalve uit de vrij schaarse plantengroei uit vele insec
tensoorten en andere dieren bestaan zijn door het militair gebruik sterk
gestoord of geheel vernietigd.
Regen.erati.e_s Het substraat voor de plantengroei ondergaat door het kapot
rijden geen wezenlijke verandering. Wanneer het terrein weer met rust
wordt gelaten, dan verkrijgt het in landschappelijk opzicht binnen zeer
korte tijd weer het natuurlijk aanzien. Ook de begroeiing keert gewoon
lijk weer terug, al neemt dit vele jaren in beslag.
Na jaren kan, onder gunstige omstandigheden, ook de biologische
levensgemeenschap zich als geheel weer herstellen.
Opmerkingen ten aanz_ien van mi^iJiai^g^bru^k^
Een der grootste bezwaren, dat het stuifzand na het kapotrijden
kan opleveren, is de verstuiving, waardoor de atmosfeer geladen is met
zanddeeltjes en naastbijgelegen terreinen kunnen onderstuiven.
Het sparen van alleenstaande en groepen vliegdennen en eventueel
het omgeven c.q. onderhouden van een bosranc^ zoals die er thans ten dele
is, voorkomt dit bezwaar grotendeels. In dat geval, kan botanisch gezien
zonder bezwaar te allen tijde , met alle tot nu toe in gebruik zijnde
militaire voertuigen in de stuifzandterreinen worden geoefend.
b. Arme struikheidebegroeiing op hoge zandgrond
Voorkomensc^, 10% van het terrein is hiermede begroeid.
Kw£t£b£arh£id_s Deze vegetatie op lichte bodem is zeer kwetsbaar. Na een
maal berijden sterft de vegetatie vrijwel geheel af en reeds bij geringe
oefenfrequentie heeft berijding binnen enkele jaren ontaarding tot stuif
zandachtige complexen tengevolge. De humuslaag op deze terreinen is zeer
dun. Na het vernietigen van het vegetatiedek verteert en spoelt de humus
laag zeer spoedig weg en komt de voedselarme uitgeloogde minerale bodem
bloot. Wanneer de bodem, die aan verstuiving en afspoeling weinig weer
stand kan bieden, grindhoudend is, gaat de verstuiving niet zover. Zij
gaat door totdat de bedekking van de bodemoppervlakte zodanig is dat de
wind er geen vat meer op heeft. De oorspronkelijke levensgemeenschap is
dan geheel en tot in lengte van jaren onherstelbaar vernietigd, daar het
milieu waaraan die biocoenose gebonden is, verdwenen is. De verstoring
van het bodemprofiel, nl. het typische heidepodzolprofiel dat gedurende
vele eeuwen is gevormd,brengt met zich een verandering van het milieu
die eerst weer na vele eeuwen kan worden opgeheven. Ook de vervorming van
het oppervlak door de diepe rijsporen is een verstoring die nog jaren
lang merkbaar zal zijn.
Regeneratives De regeneratie-mogelijkheden na ingrijpende verstoringen wer
den hierboven reeds aangegeven. Reeds üa eenmaal berijden neemt de volle
dige regeneratie ca. 20 jaar in beslag. Dit betekent dus, dat, hoewel er
enige regeneratie is, de vegetatie op een terrein dat bijvoorbeeld per
jaar voor 20% bereden wordt na zes jaar vrijwel geheel vernietigd is.
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de sporen vaak ongunstig zijn. Het herstel van de vegetatie in de sporen
duurt dan ook zeer lang.
Reeds is aangegeven, dat volledig herstel van het milieu, speciaal van de
bodemgesteldheid, vele eeuwen zal vergen» Wel kan na verloop van jaren
weer een begroeiing verkregen worden, die voornamelijk bestaat uit heide
planten. Landschappelijk geeft dit een voorlopig bevredigende oplossing.
Vegetatiekundig zou men kunnen spreken van een schijnherstel.
Opmerkingen ^»a«v._militair gebruik.
Voor regelmatige oefeningen is dit terrein eigenlijk ongeschikt.
Per jaar zou slechts 5'fo van het totale oppervlak bereden mogen worden om
alles goed te houden. De verhoudingen zijn gunstiger wanneer door regel
matige verjonging door afbranden (iedere 15 jaar) het weerstandsvermogen
van de heide relatief hoog is. Deze verjonging zou bij voorkeur in februari-maart plaats moeten vinden. De schade door het berijden kan het beste
worden beperkt door bepaalde rijbanen uit te zetten en daar zo min moge
lijk buiten te gaan. Dat "sporenplan" waarbuiten dus alleen bij uitzon
dering gereden zou mogen worden, zou regelmatig moeten worden onderhou
den. Te diepe sporen kunnen worden dichtgeworpen en eventueel verstevigd
met plaggen. De laatstgenoemde maatregel zou tevens het eventueel uitstui
ven van de sporen voorkomen.
bl. Arme struikheidebegroeiïng met plaatselijk pijpestro-begroei'ïngen
De heide ten noorden van de Havelterberg (zie kaart) neemt ten
aanzien van het voorgaande een uitzonderingspositie in. Daar zit op ge
ringe diepte een veenlaagje onder de stuifzandbovenlaag. Waarschijnlijk
is het gevaar voor verstuiven hier gering, wanneer hier met lichte tanks
of auto's wordt geoefend. Plaatselijk komt hier door ongunstige omstan
digheden het pijpestro aspectbepalend voor, waardoor de vegetatie ook
resistenter is dan een zuivere struikheidevegetatie.
c. Rijkere struikheidebegroeiïng, vooral op middelhoge en lage zandgrond
Voorkomenscal25% van het terrein wordt hierdoor ingenomen,
Kw£t£baarh£j; Na eenmaal berijden wordt ook deze vegetatie reeds groten
deels vernield, nl. voor 50-80^. Het gevaar van verstuiving is minder
direct dan bij de arme heide, daar de humuslaag dikker is, waardoor de
minerale bodem langer bedekt blijft na afsterven van de vegetatie. Wordt
een bepaalde plek echter meer dan eenmaal per 15 jaar bereden, dan kan
de vegetatie zich niet volledig herstellen. De humuslaag verdwijnt dan
onherroepelijk en de bodemerosie krijgt vat op het substraat. De kwets
baarheid hangt ook hier af van de leeftijd van de heide. Jonge heide heeft
een grotere weerstand dan oude. De speciale typen levensgemeenschappen,
die zich in de loop der eeuwen ontwikkeld hebben in dit speciale milieu,
gaan ook zonder dat het plantendek sterk vernietigd wordt bij berijding
met motorvoertuigen reeds spoedig grotendeels verloren.
Regeneratie^ Gemiddeld blijft 20-50^ van de overreden heipollen in leven.
De takken van de overlevende planten sterven eveneens af, doch daarvan
lopen de wortels opnieuw uit. De opengevallen plaatsen worden pas na zeer
lange tijd weer ingenomen door jonge planten. Het volledig herstel van
het milieu en daarmede van de levensgemeenschappen als geheel, duurt
ook hier vele jaren. Het is zelfs zeer de vraag, of na ernstige beschadi
ging, die erosie tengevolge heeft gehad er ooit weer een toestand zal
komen, die geheel vergelijkbaar is met de oorspronkelijke.
Opmerkingen ji«a»v._h£t_mi.litair gebruik.
Deze vegetatie kan net als de andere slechts maximaal een berij
ding van 5van het oppervlak per jaar verdragen, liefst met licht mate
riaal.
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worden,verlengen de bruikbaarheid van het terrein.
Periodieke verjonging door afbranden verhoogt de weerstand van
de heide. Die verhoogde weerstand is vooral merkbaar bij heide, jonger
dan 4 jaar. Te vaak branden is evenwel niet aan te bevelen. Doorgaans
verarmt de heide sterk> wanneer vaker gebrand wordt dan eens per 15 jaar.
Op rijkere grond zou een proef genomen kunnen worden met na iedere 5
jaar te branden. Wellicht is de verarming door branden minder dan het
verschil in de schade door berijding en bij vaak en bij weinig branden.
d. Dopheidebegroeiingen, vooral op zandgronden op keileem.
Voorkomen; ca. 10fo van het terrein wordt door deze vegetatie ingenomen.
Kwetsbaarheid; Evenals alle andere heidevegetaties sterft ook de dopheidebegroei'ïng reeds na eenmaal berijden voor een groot deel af. Een
tweede maal berijden binnen enkele jaren heeft een vrijwel totaal afster
ven tengevolge. Daar de bodem doorgaans vrij vochtig is en leemhoudend, is
het gevaar voor verstuiven betrekkelijk klein, in vergelijking tot de
voorgaande vegetaties. Er staan hiertegenover weer andere bezwaren. Het
vegetatiedek en de humuslaag worden nl. op deze vochtige bodem door het
berijden zeer spoedig vermalen. Bij intensieve oefening verandert het
oppervlak in korte tijd in een modderige massa, waarin vrijwel geen
sprietje zich kan handhaven. De oorspronkelijke levensgemeenschappen met
tal van kleinere diersoorten en plantaardige en dierlijke micro-organis
men wordt daarmede totaal vernietigd. Dit is voor enkele typen van dit
terrein vooral voor de natuurwetenschap uitermate te betreuren, aange
zien de dopheidevegetaties op keileem, zoals die te Havelte worden aange
troffen, een grote zeldzaamheid zijn.
Regeneratie^ Slechts een klein percentage (ca. 20-50/?) van de aanwezige
pollen herstelt zich na eenmaal berijden. Waargenomen werd, dat zich in
sommige gevallen na 10 jaar nog geen nieuwe planten in de sporen hadden
gevestigd. In enkele andere gevallen werd wel enige regeneratie gecon
stateerd. Het herstel van de biocoenose als geheel zal, zo da.t nog moge
lijk is, veD? tientallen van jaren in beslag nemen.
Pract_i£che_o£me_rking£n_t_1a_1v_1 militair gebruik.
Hiervoor geldt hetzelfde als voor de rijkere struikheide-vegetaties. Het rijden volgens rijbanen moet ook hier dringend worden aanbe
volen. Bij eventuele proeven met verjonging in versneld tempo kan met af
branden eens per 10 jaar een proef worden genomen.
£0 Pijpestro-begroeiïng, op zeer lage zandgrond en veenbodem.
Voorkomens ca. 7-g-% van het terrein is hiermede begroeid.
Kwetsbaarheids Indien de bodem voldoende zandig en stevig is, zodat de
voertuigen er niet in wegzakken, is de kwetsbaarheid niet zeer groot.
Weliswaar worden bijna steeds vrij diepe sporen gevormd, doch het deel
van de vegetatie dat afsterft is niet groot.
Pijpestro-vegetaties op zachte veengrond (el) zijn daarentegen
zeer kwetsbaar. In de sporen van de voertuigen wordt de bodem diep in
geperst, tot beneden de grondwaterspiegel die doorgaans om en bij het
maaiveld staat. De sporen komen daar vol te staan met water, hetgeen een
omschakeling van pijpestro-begroeiïng op veenbegroeiïng met zich brengt.
Dit proces gaat zeer langzaam. Het geregeld berijden van pijpestro-begroeiingen op zachte veengrond zou dan ook in korte tijd een modderpoel zonder
vaste vegetatie doen ontstaan.

- 26 Regeneratie^ De pijpestro-vegetaties op vaste bodem regenereren vrij goed.
De diepe sporen blijven echter lang er staan.
Op zachte veengrond herstelt deze vegetatie zich slecht. In het
water in de sporen ontwikkelt zich een veenvegetatie, die pas na vele
jaren weer een min of meer vaste veenbodem vormt.

Opmerkingen i^.a.v.jmli^tair gebruik.
De vegetaties op zachte veengrond zijn ongeschikt voor oefeningen
met voertuigen wegens de ontaarding tot verder onbegaanbare veenmodderpoelen.
De vegetaties op vaste bodem kunnen vrij veel berijding verdra
gen. Waarschijnlijk zelfs kan per jaar tot 20fo van het oppervlak eenmaal
bereden worden.
f. Yeenvegetaties.
Hieronder worden verstaan, de vegetaties die voorkomen in verlandend open water. .
Vo£rkomens ca. 5f° van het terrein wordt hierdoor ingenomen.
Kw£t_sbaarheids Dit zijn zeer tere gezelschappen die spoedig geheel ver
nield worden.
Regeneratief Op de plaatsen waar de vegetatie is vernietigd ontstaat open
water waarin zich weer opnieuw een veenvegetatie ontwikkelt. Het hangt
van het ontwikkelingsstadium af, waarin de vegetatie verkeerde en van de
diepte van het water, wanneer de oude toestand weer is bereikt.
Pracht i£che_opm£rkingeru_
Daar de vaste bodem in deze terreinen dikwijls vrij diep zit,
zijn ze doorgaans ontoegankelijk voor voertuigen.
Het overige percentage van de bodem, ca. 32i{fo is gedeeltelijk be
dekt met naald- en loofbos, dat niet voor het oefenen met motorvoertuigen
in aanmerking komt. Het bestaat gedeeltelijk uit vergraven terreinen met
onkruidvegetaties die vrij veel berijding kunnen verdragen (ca. ^>0% van
het oppervlak per jaar).
In het noord-oostelijk gedeelte van het oefenterrein is in juli
1953 een groot gedeelte afgebrand. Voor de vegetatie was dit een zeer
ongunstige tijd. Het herstel vindt daardoor zeer langzaam plaats. Voor
lopig is het nog niet mogelijk dit gedeelte
te karteren. Waarschijn
lijk bestaat het uit rijkere struikheide- en dopheidevegetaties, dus
uiterst kwetsbaar voor oefeningen met militaire voertuigen.
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Als resultaat van het bodemkundig onderzoek en de vegetatiekartering is deze kaart samengesteld door de beide samenwerkende diensten.
Klasse i. Goed geschikt
Dit betreft humusarme uit- en afgestoven zandgronden, die soms weer
met humusarm stuifzand bedekt zijn. De dikte van dit stuifzandpakket kan
variëren van enkele decimeters tot enkele meters en plaatselijk zelfs
tot 5 a 6 meter. In het terrein zijn deze uitgestoven gronden doorgaans
gemakkelijk te herkennen doordat ze ingesloten worden door hogergelegen
opgestoven gronden. Door het geringe humusgehalte is er weinig gevaar
voor de vorming van modderpoelen en kan er ook weinig humus, al of niet
gebonden aan stofdeeltjes/ in het luchxruim komen. De waterstand is soms
ondiep , doch dit behoeft geen bezwaar te zijn. Zowel voor land- als
bosbouw zijn deze gronden doorgaans weinig geschikt7 zodat er geen bezwaar
is om
deze gronden voor tankoefeningen te bestemmen, mits verstuiving
naar omliggende cultuurgronden wordt voorkomen. Instandhouding van de
opgaande begroeiing is hiervoor zeer belangrijk.
Klasse II. Geschikt
Hiertoe behoren dik opgestoven gronden. Het pakket stuifzand is
meestal dikker dan 120 cm en bestaat meestal laagsgewijs uit humusarm en
zwak humeus zand.
Dit humusarme stuifzand is doorgaans arm aan stofdeeltjes en geeft
daardoor minder vorming van stofwolken dan ander zand. Plaatselijk kan
echter bij berijding met tanks de oorspronkelijke bovengrond weer aange
sneden worden. Deze bestaat meestal uit een humeuze laag (podzol) afge
dekt met een laag(je) veen. Bij menging ontstaat dan toch een humeuze
grond en de kans op vorming van modderpoelen. Daarom zijn deze gronden
afzonderlijk aangegeven en wat lager gewaardeerd. Vaak kunnen er wel
routes uitgezet worden war d.e mogelijkheid, dat humeuze lagen aangesne
den worden, beperkt is. Alleen op de overgang van de hogergelegen opge
stoven gronden naar de diepere uitgestoven gronden is het veelal gewenst
om de humeur en/of venige laag met bulldozers te verwijderen,
Ook deze gronden liggen voor een belangrijk gedeelte in bos, dat
zich veelal beter ontwikkelt dan op de terreinen die tot klasse I beJaoren, omdat de beworteling dieper kan plaats hebben,de grond losser is
en meer vocht opgenomen kan worden doordat het regenwater op de venige
laag blijft hangen» Het gedeelte dat niet in bos ligt is zeer gevoelig
voor verstuiving. Aanleg van windsingels is daarom aan te bevelen.
Klasse III. Minder geschikt
Hiertoe behoren humeuze en venige zandgronden soms afgedekt met
een humusarme zandlaag'> die tot ruim een meter dik kan zijn. Worden op
deze gronden tankbanen uitgezet, dan is de kans op het ontstaan van mod
derpoelen en humusstofvorming zeer groot. Daar voldoende andere gronden,
die beter voor het doel geschikt zijn, aanwezig zijn, kunnen deze gronden
beter vermeden worden. Voor zover het nodig is om banen van en naar beter
geschikte gronden tot stand te brengen zou de humeuze laag ter zijde ge
schoven kunnen worden.
Binnen deze klasse liggen verschillende complexen, die voor de
natuurwetenschap zeer waardevol zijn, waardoor het wenselijk is, deze zo
veel mogelijk te ontzien. Vooral het Brandeveen is zeer kwetsbaar. Wanneer
de veenlaag doorbroken wordt kan het water wegzakken. Als dit op een laag
punt gebeurt, kan het zelfs drooglopen.
Ook de bossen zijn aangegeven, die zeer nuttig zijn om de ver
stuiving te beperken.
o-o-o-o-o-o

