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VOORWOORD
In opdracht van de Minister van Oorlog werd op het militair
oefenterrein te Oirschot een bodemkartering uitgevoerd om na te gaan
welke glonden zich het beste lenen voor berijding 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 Bodemkarte
ring werd een bodemkaart vervaardigd. Met behulp hiervan heeft het
Staatsbosbeheer een v^getatiekaart samengesteld. Deze kaarten dienden
als basis voor de bodemgeschiktheidskaart voor het berijden met tanks.
De bodemkartering werd uitgevoerd door opzichter W. v.d.Knaap
en karteerder H.N. Leys onder leiding van Dr.Ir. J.S. Veenenbos, in
samenwerking met Dr.Ir. D. van Diepen en karteerder ïï. Kanters,, in de
periode september - oktober 1953» De vegetatiekartering werd verricht
door de Heer J.Th. de Smidt van het,Staatsbosbeheer, in de perioden
van 11 - 14 mei en 18 - 21 mei 1954« Het rapport werd, met medewerking
van de Afdeling Natuurbescherming en Landschap van het Staatsbosbeheer
opgesteld door opzichter W. v.d, Knaap-,
Veel dank is verschuldigd aan Dr. Erdbrink en Ir.Langedam
voor hun waardevolle inlichtingen en adviezen omtrent het doel van
dit onderzoek.
De resultaten van de onderzoekingen van alle gekarteerde
militaire oefenterreinen zullen worden samengevat in een algemeen rap
port} waaraan een globale bodemkaart 1 s 50-0Q0 zal worden toegevoegd.
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a f b . 1. S i t u a t i e k a a r t

schaal 1 : 50 000

1. INLEIDING
Het militair oefenterrein Oirschot ligt op een ongeveer van
zuid-west naar noord-oost lopende strook fijne tot matig fijne dekzanden, die meestal leemarm zijn. Er komen geen typisch Brabantse beekda
len in voor. Het gevolg hiervan was, dat het water ten zuiden van deze '
strook weinig afvoergelegenheid had, waardoor zich grote vennen vorm
den.
Het gebied wordt gedeeltelijk begrensd door het Wilhelminaen het Beatriikanaal, waarvan de tracees diep in het zand zijn inge
graven. Hierdoor is een belangrijke grondwaterstandsdaling opgetreden.
Ongeveer de helft van het gebied bestaat uit stuifzanden. Deze gronden
kenmerken zich doorgaans door een onregelmatig reliëf.
De laagten bestaan uit humusarme zandgronden, die zijn ont
staan, doordat de oorspronkelijk aanwezige humeuze bovenlaag er af ge
stoven is. Deze gronden worden meestal ingesloten door hogergelegen
opgestoven gronden, die zich kenmerken door een humusarme bovenlaag,
meestal rustend op de oorspronkelijke bovengrond met een humeuze boven
laag (podzol). Hier en daar heeft nog steeds verstuiving plaats. Aan
de randen van de stuifzandgebieden wigt het stuifzand meestal over
het dekzand uit. De dekzanden zijn zeer oud en hebben een langdurig
bodemvormend proces doorgemaakt. Grotendeels zijn ze sterk gepodzoleerd.
(sterke uit- en inspoeling van vnl. humusdeeltjes). Bijna overal
treft men een meer of minder zwart geworden grijze uitspoelingshorizont
aan, rustend op een bruine inspoelingshorizont, waarop soms nog een
zwarte viltige laag met een dun ijzerbandje er tussen aanwezig is.
Het gebied bestaat voornamelijk uit heidevelden met enkele
boscomplexen, terwijl vooral aan de buitenzijden nogal wat cultuurland
wordt aangetroffen.
Het terrein ligt enigszins golvend, zodat lagere natte stroken
en kommetjes worden afgewisseld door grotere en kleinere droge ruggen.
Deze laatste zijn zeer gevoelig voor verstuiving.
Bodemkundig vormen de uitgestoven laagten van het stuifzand
landschap de meest geschikte gronden om met tanks te berijden. Deze
gronden zijn zeer humusarm en hebben daardoor vaak weinig of geen be
groeiing. Bos ontwikkelt zich op deze gronden zeer slecht. Ook de dik
opgestoven gronden zijn bruikbaar voor het berijden met tanks. Deze
hebben een humusarme bovenlaag die op wisselende diepte op een humeuze
laag rust (podzolprofiel in de oorspronkelijke bovenlaag). Bij berij
ding met tanks zal plaatselijk deze humeuze laag aangesneden worden en
met de bovenliggende laag vermengd worden, wat aanleiding kan geven tot
modderpoelen. Dit geldt in nog sterkere mate voor de dekzandgronden,
die al of niet met een dunne laag humusarm stuifzand bedekt zijn.
Als de dekzandgronden, die grotendeels met heide begroeid zijn?
door tanks worden bereden, wordt de vegetatie vernietigd en de grond
wordt omgewoeld. Er ontstaat dan een meer of minder homogene donkere
bovengrond op de onveranderde ondergrond. Deze verandering zal tot
gevolg hebben, dat de oorspronkelijke vegetatie in de meeste gevallen
niet terugkeert doordat het milieu totaal verandert.
Enkele technische bijzonderheden
De veldopnamen met een waarnemingsdichtheid van ruim 1 boring
per hectare werden gedaan op luchtfoto's met een schaal 1 s 10.000, die
zeer goed bruikbaar waren. Met behulp van de luchtfoto's werd een basiskaart getekend. Deze is later met behulp van de inmiddels uitgekomen
kaartbladen (schaal 1 s 10.000) van db Topografische Dienst gecorrigeerd.
Op deze basiskaart werden de bodamlijnen overgebracht.
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De resultaten van het onderzoek zijn in enkele kaarten vast
gelegd die als bijlagen aan dit rapport zijn toegevoegd en in de vol
gende hoofdstukken nader worden toegelicht.
Bijlage 1. De bodemkaart, die op de gebruikelijke wijze vervaardigd is.
Hierop is een indeling gemaakt in dekzand- en stuifzandgronden.
De gronden met een stuifzanddek dunner dan 50 cm zijn gearceerd. De
dekzandgronden zijn verder ingedeeld naar de korrelgrootte van het zand
en naar de diepte van de grondwaterstand.
Bijlage 2. De globale vegetatiekaart, waarbij een indeling gemaakt is
naar diverse voorkomende plantengezelschappen en bossen»
Bijlage 3« De bodemgeschiktheidskaart voor het berijden met tanks, die
samengesteld is met behulp van de voorgaande kaarten
Tot klasse I behoren humusarme zandgronden vaak zonder of met
geringe begroeiing.
Tot klasse II behoren humusarme gronden met een humeuEe laag
in de ondergrond, die ook dikwijls weinig begroeiing dragen.

Tot klasse III behoren de beumeuzecf humusarme zandgronden met een
humeuze laag èp geringe diepte. Deze gronden zijn grotendeels intensief
begroeid,voornamelijk met heide.
De lemige gronden (meertoppige) zijn afzonderlijk aangegeven,
omdat ze gemakkelijk aanleiding geven tot stofvorming. Daarnaast zijn
de bossen, en de van uit natuurwetenschappelijk standpunt bekeken zeer
belangrijke terreingedeelten,als zodanig aangegeven.
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a. De geologische opbouw
De geologische opbouw van dit gebied lijkt zeer eenvoudig. Het
hele gebied bestaat uit zandgronden met een zwak golvend reliëf. Het
middelste deel van het gebied is overwegend matig fijnzandig, doch de
mediaan ligt meestal dicht bij 150 mu. Naar de randen wordt het zand meest,
al fijner en lemiger. In de ondergrond bevinden zich soms zandige loessleemlagen. Vele gronden hebben een lage waterstand. Zodra dan ook de
omstandigheden er gunstig voor waren, trad verstuiving op. Momenteel be
staat bijna de helft uit stuifzandgronden. De opbouw hiervan is zeer on
regelmatig. Er komen zowel op- als uitgestoven gronden naast elkaar voor,
die vaak een grillig patroon vormen.Plaatselijk is de grond eerst af- of
uitgestoven en daarna opgestoven. Als het profiel tot de onveranderde
blonde of bleke ondergrond is uitgestoven is het soms moeilijk te bepa
len of het zand, dat uit de boor komt, tot het stuifzanddek, dan wel tot
de oorspronkelijke grond behoort. Op vele plaatsen hebben de stuifzand
complexen een duinachtig reliëf met een uitwiggend stuifzanddek naar de
randen.
Het stuifzanddek is meestal horizontaal gelaagd. Dunne humeuze
en iets dikkere humusarme zandbandjes wisselen.elkaar vaak af. De reden
hiervan is dat de bovenste grondlagen humeus zijn en de onderliggende
meestal niet. Als een grond dus begint met stuiven wordt er humeus zand
verplaatst, zodat een humeus bandje ontstaat.
b. De invloed van de natuurlijke begroeiing
De natuurlijke begroeiing heeft een belangrijke invloed op de
profielontwikkeling gehad. Doordat dit gebied in de klimaatsgordel ligt,
waar de neerslag de verdamping overtreft, is de neerwaartse waterbewe
ging groter dan de opwaartse. In dit water lossen steeds wat zouten op,
die zich in de bovenste lagen bevinden. Deze zouten worden naar beneden
verplaatst waardoor de bovenlaag steeds armer wordt. Naarmate de boven
grond armer wordt, verandert de vegetatie en ook de humus van de afge
storven delen. Deze wordt steeds zuurder. Deze humuszuren lossen even
eens in het doorsijpelende water op, waardoor nog meer zouten oplossen en
uitspoelen. Later gaan ook de fijnste slibdeeltjes verspoelen en tenslot
te ook ijzeV. De snelheid, waarmede dit proces plaats vindt, is voorna
melijk afhankelijk van de basenrijkdom van het materiaal, die grotendeels
samenhangt met het leemgehalte. Door het uitlogingsproces is in de zand
gronden een grijsachtige zeer arme bovenlaag ontstaan, rustend op een
bruine, vaak meer of minder verharde naar beneden blonder of bleker wor
dende ondergrond (podzolprofiel). In en op de zure grijze bovenlaag ver
teert de humus slecht..Plaatselijk bevindt zich tussen de grijze en de
bruine laag een dun zeer hard ijzerbandje. De wortels stuiten hier op-af.
Er direct boven vormt zich dan vaak een viltlaag van wortels. De afgestor
ven delen verteren in dit milieu onvoldoende. Evenals bovenop de grijze
laag ontstaat een zwart humuslaagje juist boven het ijzerbandje.
De begroeiing heeft eeuwenlang het zand vastgelegd zodat dit
proces ongestoord voortgang kan vinden.
c. De menselijke beïnvloeding
Onder invloed van de mens werd hier en daar de begroeiing ver
wijderd. Zodra de beschermende begroeiïngslaag weg is, gaan schrale droge
zandgronden gemakkelijk tot verstuiving over, zoals ook hier geschiedde.
Hierdoor treft men nu weer grote gebieden aan waar weinig of geen profie lontwikke ling te zien is. Door de schapenhouderij hield men kunstma
tig een begroeiing in stand, die voornamelijk uit heide bestond. Plaatse
lijk werden plaggen gestoken voor de potstallen. Ook op deze plaatsen
trad gemakkelijk verstuiving op. In dit stuifzand is weinig profielont
wikkeling, zodat het gemakkelijk te onderscheiden is van de oudere dekzandgronden.

-4Vele gronden hebben niet meer de oorspronkelijke profielopbouw.
Veel bosgronden zijn diep omgewerkt. Verschillende percelen, vooral aan
de randen, zijn tot cultuurland ontgonnen. Soms werd volstaan met de
plag om te ploegen. In andere gevallen had enige egalisatie plaats. Door
organische bemestingen en regelmatige bewerkingen is een homogeen ge
mengde donkere bovengrond ontstaan, die meestal dikker is naarmate de
grond langer in cultuur is.
Rond de laatste wereldoorlog zijn vele gronden vergraven, waar
door de oorspronkelijke begroeiing verloren ging. De laatste jaren zijn
door tanks grote stukken kaalgereden.
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Er is een hoofdindeling gemaakt in dekzand- en stuifzandgronden.
De dekzandgronden zijn verder onderverdeeld naar de korrelgrootte en
lemigheid van het zand ins
gepodzoleerde matig fijne zandgronden
gepodzoleerde zeer fijne zandgronden
gepodzoleerde lemige,zeer fijne zandgronden
gepodzoleerde lemige, uiterst fijne zandgronden
gepodzoleerde sterk lemige,uiterst fijne zandgronden.
Een verdere indeling heeft plaats gehad naar de diepte, waarvan
af grondwaterverschijnselen kunnen worden waargenomen, zoals algemeen in
de Brabantse zandgronden gebruikelijk is. Meestal openbaart zich dit door
een kleurschifting (bleking) soms door roestvlekken. De diepte, waarop
deze verschijnselen waarneembaar zijn, correleert ongeveer met de hoog
ste wintergrondwaterstand. Alleen dicht langs het kanaal zal deze corre
latie niet opgaan, door de algemene grondwaterstandsdaling, die daar
heeft plaats gehad.
Naar de fijnheid is het zand. ingedeeld ins
uiterst fijn zand 75 - 105 rau
zeer fijn zand
105 - 150 mu
matig fijn zand I50 - 210 mu
matig grof zand 210 - 300 mu.
Voor de lemigheid geldt de volgende indelings
zand en zwak lemig zand
0 - 17j0ó < 50 mu
lemig zand
17-A. - 25 <fo < 50 mu
sterk lemig zand
25 - 32-g$
<50 mu
sterk zandige leem tot leem
> 32-J-^
<50 mu.
Deze indeling is algemeen gebruikelijk doch bevalt voor dit ge
bied niet erg, omdat bij de meeste gronden de mediaan op ongeveer I5O mu
ligt.
Bij de profielbeschrijvingen zijn aan de beschrijvingen van de
horizonten (lagen) van de podzolen de internationaal gebruikelijke let
ters en cijfers toegevoegd. Voor uitspoelingslagen wordt de letter A
en voor inspoelingslagen de letter B gebruikt. De cijfers, die er aan
toegevoegd zijn, vormen onderdelen van de betreffende laag. A2 is b.v. de
laag met maximale uitspoeling en B2 de meest uitgesproken inspoelingslaag in het betreffende profiel.
Met fibers worden de ongeveer horizontaal lopende zwarte tot
bruine bandjes van ongeveer O.5 cm dikte aangeduid die vaak in droge
profielen voorkomen onder de bruine inspoelingshorizont (B-laag).
Gepodzoleerde matig fijne zandgronden
ZI. Hoge^
^.r£S£?_S£P2^£°le£r^.e_mä"';;iS_:fij£e_z9:n^.S£0£^x gr£*idwat£re
s
v £ £bijftS£l£n_b£giLnnend_dieper
80_cm.
Dit type omvat de hoogste delen in het terrein. De begroeiing
bestaat veelal uit weinig vitale struikheide. De korrelgrootteverdeling
van het zand is naar beneden meestal tamelijk constant. De profielont
wikkeling is ondiep en zelden dieper dan 50 s 60 cm.
Profielbeschrijving
0 3 cm donkergrijs, loodzandachtig matig fijn zand (Al)
3 - 20 cm lichtgrijs, loodzandachtig zand met violette gloed (A2)
20 - 27 cm donker iets bruingrijs, matig fijn zand (A3)
27 - 37 cm zwartbruin, verkit matig fijn zand (B2)
37 - 55 cm bruin matig fijn zand met donkerbruine fibers en zwarte bo
venrand (B3)
55 - 85 cm geelblond, matig fijn zand
85 - IO5 cm groengrijs, zeer vast zwak lemig matig fijn zand
IO5 - II5 cm iets gebleekt, matig fijn zand
II5 ->125 cm idem, met roestvlekken.

-6 Z2. Hoge^ droge,_g£podzoleerde_mat_ig_fijne_zandgrondj_ £rondwat£rverschijase_len beginn£nd_ tuss£n_60 à ÏÏO_cm.
Dit type is sterker verbreid dan het vorige. Vat profielopbouw
betreft vertoont het er veel overeenkomst mee. De grondwaterverschijnse
len treden wat ondieper op en de profielontwikkeling is soms wat krach
tiger.
Z4. Midd£lhogeA isji^^chthoudende^ âeP°fLzol£erd£
£^în£ £andgrond,
£r£nd_wat£rversch_ijns£l£n_begi:nnend_tus£en 50_à__60 cm^
De begroeiing op deze gronden is doorgaans wat dichter, doch be
staat nog overwegend uit struikheide. Vaak wordt vanaf ca. 1 meter diepte
zeer fijn zand aangetroffen»
Profielbeschrijving
0 - 17 om donkergrijs, loodzandachtig, matig fijn zand (Al)
17 - 27 cm lichtgrijs loodzand (A2)
27 - 33 cm zwartgrijs, matig fijn zand (B2h)
33 - 40 cm zeer donkerbruin, verkit, matig fijn zand (B2)
40 - 55 ctn hruin, matig fijn zand. met fibers, bleker wordend (B3)
55 - 85 cm iets gebleekt matig fijn zand, met enige roestvlekken op
65 cm
85 ->125 cm bleek, zeer fijn zand, met roest.
Z4. Midctelhoge^ vochthoudend£,_g£p£d£o3:e£r^e_mat^g fijne zandgrond
gr£ndwat£rvers£hijns£l£n_b£ginnend_ondie£er d_an j>.0_crn
Op deze gronden groeit naast struikheide ook reeds enige dop
heide (Erica). Bovenin de bruine inspoelingshorizont (B-laag) komen nog
geen grondwaterverschijnselen voor, doch onderin wel. Vaak loopt de
B-laag diep door onder invloed van de schommelende grondwaterstand zoals
in onderstaand profiel.
Profielbeschrijving
0 2 cm donkergrijs, loodzandachtig zand (Al)
2 - 32 cm lichtgrijs loodzand (A2)
32 - 47 cm donkerbruin, matig fijn zand (A3)
47 - 62 cm bruin, matig fijn zand (A3)
62 ->120 cm donkerbruin, matig fijn zand met fibers (B2)-.
Z5. Lage^ vo£htige^ gepod_z£l£erd£ matig £ijn£ zandgr£nd_
De begroeiing hierop bestaat naast struikheide voor een belang
rijk gedeelte uit dopheide. Deze gronden hebben reeds grondwaterverschijn
selen direct onder de loodzandlaag, zodat de B-laag weinig ontwikkeld is.
In de winter zijn deze gronden vochtig, doch door de meestal goede doorlatendheid daalt de waterstand in het voorjaar weer spoedig. Dit type
ligt soms als een laagte tussen zeer fijnzandige hogere gronden. Het zand
is vaak zeer los en er is dan een dikke loodzandlaag aanwezig.
Z6. Lage, natt£ gepoc[zol£erd£ matig fij.n£ z_andgr£nd Xv£nl.
Hiertoe behoren vennen, die gedurende het winterhalfjaar onder
water staan doch in de zomermaanden droog vallen. De begroeiing bestaat
voornamelijk uit dopheide, vaak met gentiaan en/of buntgrassen. De profielhouw komt nagenoeg met het vorige type overeen. Door de vochtigheid
is het verstuivingsgevaar gering, doch in de winter is de grond te nat
om er met tanks te kunnen rijden.
Z7. Lage_2_ £att£,_sterk_hum£U£e_g£p£d£ole£rd_e_matig_fijne_zandgrond_(ven)
Gronden met een sterk humeus tot venig dek zijn in deze goed
doorlatende dekzandgronden vrij zeldzaam. Soms bevindt zich echter in de
ondergrond een laag lemig zand, waarop het water stagneert, zoals in
onderstaand profieK
Profielbeschrijving
0 - 10 cm zwart, sterk veraard veen (Ao)
10 - 20 crn zwart en grijs loodzandachtig zand (Al)
20 - 28 cm grijs loodzand (A2)
28 - 35 cm bruingrijs, matig fijn soms matig grof zand (A3)
35 - 55 cm zeer donkerbruin, matig fijn, soms matig grof zand (B2), naar
beneden lemiger en humeuzer wordend.
55 - 65 cm donkerbruin, sterk lemig, matig fijn zand (B3)
65 ->125 cm geelbruin, sterk lemig, zeer fijn zand.
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Leze gronden hebben de mediaan tussen 105 en 150 mu en zijn vaak
zwak lemig. De indeling in typen is evenals bij de voorgaande serie ge
baseerd op de vochtigheid, die in het profiel zich aftekent in de vorm
van bleking en soms roestvlekken»
Z12. Hoge_droge_L gepodzoleerde zeer fijne zandgrond, grond'waterverschójns_e_len beginnend jîusisen_60 à B0_cm.
Deze vormen de bodemkundig hooggelegen gronden, vaak met een
armelijke begroeiing van struikheide„
Profielbeschrijving
0 5 ™ donkergrijs, loodzandachtig zand (Al)
5 - 30 cm lichtgrijs loodzand (A2)
30 - 35 cm zwartbruin verkit zeer fijn zand, met vele wortelresten (B2h)
35 - 45 cm donkerbruin, zeer fijn zand, lichter van kleur wordend (B3)
45 - 65 cm bruingeel, zeer fijn zand met fibers (B3)
65 - 78 cm idem, met gebleekte vlekken
78 - 95 cm iets gebleekt, zeer fijn zand met roest
95 ->120 cm matig fijn zaal mat veel oranje roest.
Z13. Mid_d£lhoge_2_ i.ejts_vochthoud£nd_e_g£pod£o3.e_erde_z£er fij_n.£ ^andgrond,
gr£ndwat£rvers£hj_ jns£l£n_b£gj1nnend_tus£en 50_A_60 £m
Naast humusoerbanken komt er plaatselijk ook nog wat ijzeroer
voor, dat echter niet speciaal aan dit type gebonden is. Een belangrijke
oppervlakte hiervan is diep gespit. Hieronder volgt een profiel met oer.
Profielbeschrijving
0 2 cm plag (Ao)
2 5 cm donkergrijs, loodzandachtig zeer fijn zand (Al)
5 - 10 cm lichtgrijs, zeer fijn loodzand (A2)
10 - 15 cm zwartgrijs, humeus zeer fijn zand (B2h)
15 - 35 om zeer donkerbruin, zwak lemig, zeer fijn zand (B2)
35 - 45 cm lichtbruin, vlekkerig zeer fijn zand
45 - 55 cm geelblond, matig fijn zand
55 - 70 cm iets gebleekt, matig fijn zand met ijzeroer
70 - 80 cm idem, met veel oer
80 ->120 cm iets gebleekt, zwak lemig, zeer fijn zand met iets roest.
ZI4. Mid_d£lhoge_L vo£hthoud£nde_g£p£dzo_le£rd_e ze_er fijs£ zandgrond,grond.waterv£rschijn^elen beginnend_ 0ndi£p£r_dan_50 £iru_
Ook in deze gronden komt ncgâi wat ijzeroer voor en is een be
langrijke oppervlakte diepgespit.
Profielbeschrijving
0 2 cm plag (Ao)
2 - 10 cm lichtgrijs zeer fijn loodzand (A2)
10 - 20 cm donkergrijs, loodzandachtig zeer fijn zand (B2h)
20 - 30 cm zeer donkerbruin, zeer fijn zand (B2)
30 - 35 cm bruin zeer fijn zand
35 - 45 cm bruingeel, zeer fijn zand
45 - 60 cm geel, zeer fijn zand met oranje roest
60 - 70 cm bleek geel, zeer fijn zand met oranje roest
70 ->120 cm geel wit, zeer fijn zand..
Z15» Lage_2_ vo£htige_g£P£d£o_le£rde_z£er fijn£ zandgrond
De gronden, die tot dit type gerekend zijn, liggen doorgaans als
een komvormige laagte in het terrein of vormen de helling naar een ven.
Soms wordt het profiel naar beneden lemiger en gaat plaatselijk over in
loessleem, zoals navolgende profielbeschrijving.
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0 2 cm plag
2 8 cm lichtgrijs, zeer fijn loodzand
8 - 15 cm donkergrijs, humeus, zeer fijn zand
15 - 35 om bruin zwak lemig, zeer fijn zand
35 - 45 cm bruingeel, lemig zeer fijn zand met roest
45 - 65 cm bleekgeel, zeer fijn zand met roest
65 - 80 cm wit, zeer fijn zand
80 - 100 cm idem, met roestvlekken
100 ->120 cm olijfgrijze, zandige loessleem met roest.
Zl6. Lage± Batte ,_g£pod£o_leerde ze_er fij_ne £andgrond_ _(venj_
Deze gronden zijn nog wat lagergelegen dan die van het voorgaan
de type en daardoor natter. De profielbouw is ongeveer gelijk aan Z15-»Z17. Lage^ Qajbt^^sjterk^um^^e^ gejDodzoleerd£ zej3r_fiJ£e_zs,ndgrond_(ven)
De profielbouw van dit type is vaak nogal wisselend wat de fijn
heid van het zand betreft» Dikwijls komen er lemige lagen in voor, waarop
het water stagneert en die aanleiding geven tot een venige ontwikkeling
van de bovengrond. De gronden komen alleen in de zomer dtfoog te staan.
Profielbeschrijving
0 3 cm venig stuifzand
3 - 12 cm zwart, sterk venig zand (smeerlaag)
12 - 15 cm donV.erbruin, sterk humeus zand (kazig)
15 - 37 cm zeer donkerbruin, sterk humeus zand (kazig)
37 - 60 cm donkerbruin, weinig gesorteerd zeer fijn zand
60 - 75 cm idem geelbruin
75 - 100 cm lichtbruin geel, matig fijn zand
100 - IO5 cm donkerbruin, matig fijn zand
IO5 ->120 cm groengrijs, lemig zeer fijn zand.
Gepodzoleerde lemige zeer fijne zandgronden
Deze gronden hebben dezelfde korrelgrootte als de vorige, doch
zijn lemiger, m.a.w. de fractie kleiner dan 50 mu is groter. Dg profiel
bouw is vaak onregelmatig, doordat lemige en zwak of niet leemhoudende
lagen elkaar afwisselen. Ook de bovengrond in deze complexen kan verschil
lend zijn, doordat nu eens lemig, dan weer los zand aan de oppervlakte
ligt. In het losse zand is dan soms een sterkere podzolering opgetreden
dan in het lemige zand, waardoor de verschillen nog groter zijn.
1Z14. Mid_d£lhoge_2_ Z°£kj^h£U^ende_ £eP°^z£l£erde_ lerai£[e_z£e£. fij.n£ zandgrcjnd,
grondwaterverschijnselen ondieper dan 5P_cm.
Profielbeschrijving
0 2 cm p^-ag (Ao)
2 - 10 cm grijs, zeer fijn loodzand (A2)
10 - 25 om bruin, lemig zeer fijn zand (B2)
25 - 45 cm bruingeel, lemig zeer fijn zand (B3)
45 ->125 cm geelblond, lemig zeer fijn zand, bleker wordend.
1Z15. liaSp± X0£ktige_2_ ge£o_dzoleerd£ l_emige_z_eer fijn£ zandgrond.
De begroeiïng bestaat uit struikheide, dopheide en buntgras, al
thans wanneer het profiel niet met stuifzand overatoven is, wat nogal eens
voorkomt. Door de gelaagdheid komen er soms vreemde profielen in voor zo
als in 't onderstaande blijkts
Profielbeschrijving
0 3 cm venige plag (Ao)
3 - 11 cm lichtgrijs,zeer fijn loodzand (A2)
11 - 22 cm zwartbruingrijs, iets verkit, zeer fijn zand, lichter van
kleur wordend (B2)
22 - 32 cm bruin ,lemig zeer fijn zand (B3)
32 - 60 cm geelbruin, lemig zeer fijn zand, iets gelaagd
60 - 75 cm geel,zwak lemig,zeer fijn zand, losser wordend
75 - 90 cm bleekgeel, matig grof zand
90 - 96 cm iets gebleekt matig grof zand
96 - 98 cm bruin bandje
98 - II5 cm groengrijs,lemig zeer fijn zand
II5 ->120 cm idem, sterk lemig.
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De begroeiing bestaat voornamelijfa uit buntgrassen. In natuur
lijke toestand komen deze gronden alleen in de zomer droog. Soms is er
echter een watergang gegraven voor de afwatering van nabij gelegen cul
tuurland. De profielopbouw vertoont veel overeenkomst met het voorgaande
type. De bovengrond is echter meestal wat humeuzer, door de hogere water
stand.
Gepodzoleerde, lemige, uiterst fijne zandgronden
In de omgeving van het militair oefenterrein liggen belangrijke
complexen van deze voor de landbouw zo waardevolle gronden, vooral in de
omgeving van Acht. Slechts een klein gedeelte aan de grens van het ge
karteerde gebied valt binnen het oefenterrein.
1Z26. Lage^ natt£ ge£0<ïzoleerd£ ieJBige_ui"k£r£i'_:^ione_zandgrond.
De begroeiing bestaat voornamelijk uit dopheide en pijpestrootje.
Ondanks de fijnheid van het zand is er toch een podzolprofiel in ontwik
keld, hetgeen wijst op de basenarmoede van het materiaal»
Profielbeschrijving
0 - 10 cm stuifzand met micropodzol
10 - 18 cm zwartgrijs, humeus zeer fijn zand (Al)
18 - 35 cm lichtgrijs, uiterst fijn zand (A2)
35 - 40 cm donkerbruin, lemig uiterst fijn zand
40 - 55 cm donkerbruin, sterk humeus, lemig uiterst fijn zand
55 - 75 era donkerbruin, sterk lemig uiterst fijn zand
75 - 100 cm bleek lemig, uiterst fijn zand
100 ->120 cm bleek zwak lemig, zeer fijn zand, met leembandje op 115 cm.
Gepodzoleerde, sterk lemige, uiterst fijne zandgronden
Deze gronden vormen de bodem van de grote vennen tegen de zuide
lijke begrenzing. De randen reiken juist tot in het onderzochte gebied.»
Een strook in het oostelijk deel, die op een oude beekarm lijkt is er
eveneens toe gerekend. Deze gronden komen zelden droog, tenzij ze met
enkele decimeters stuifzand bedekt zijn.
11Z26. Lagej_ natte_ ge£od_zol£erd£ lemige^ uiterst fij_n£ £andgr£nd_ _(v£n.l"
De lemigheid binnen dit bodemtype is nogal variabel, doch ge
middeld hoog. Een groot deel is met stuifzand bedekt zoals onderstaand
profiel, dat bij het Rouwven werd aangetroffen.
Profielbeschrijving
0 - 30 cm gemengd stuifzand met roest
30 « 35 cm donkergrijs, humeus zand
35 - 40 cm lichtgrijs,zeer fijn loodzand
40 - 50 cm zwartbruin, lemig uiterst fijn zand
50 - 60 cm zeer donkerbruin,sterk lemig uiterst fijn zand
60 - 75 cm bruin,sterk lemig uiterst fijn zand
75 - 85 cm bleekgeel, sterk lemig zeer fijn zand
85 - 110 cm olijfgrijs, sterk lemig, uiterst fijn zand
110 ->120 cm blond,zeer fijn zand.
Stuifzandgronden (humusarme gronden)
Deze gronden beslaan een grote oppervlakte van het terrein. Dit
is in dit gebied, dat voor een groot gedeelte uit droog los dekzand be
staat, niet te verwonderen. Het zijn voornamelijk jonge humusarme stuifzandgronden, waar in het stuifzanddek nog weinig of geen profielvorming
heeft plaats gehad.
S1. Stuifduinen
Hiertoe zijn terreinen gerekend met een zeer ongelijkmatige to
pografie, waar op- en uitgestoven terreinen zeer grillig naast elkaar
voorkomen en daardoor moeilijk zijn te scheiden. Een gedeelte is bebostf
waardoor aan de verstuivingen een einde is gekomen. Andere onbegroeide
terreinen zijn nog steeds aan verstuivingen onderhevig, vooral als er
met tanks wordt gereden.

- 10 De korrelgrootte van het zand is wisselend doch overwegend matig
fijn. Plaatselijk is echter ook wel zeer fijn stuifzand aangetroffen.
S2. .Stuifzandgronden_m£t_e£n_stui:fzanddek dikker_dan_50 cnu_
In het stuifzand komt veelal weinig of geen profielvorming voor.
Het oorspronkelijke bodemprofiel onder het stuifzand heeft meestal een
verdichte B-laag? waarop het water stagneert. Vooral als deze verdichte
laag op een diepte van ongeveer 1 meter voorkomt reageren de bomen hier
gunstig op, hetgeen tot uiting komt in een betere groei.
S3»Uitg£stoven gronden
Deze gronden kenmerken zich door het geheel of gedeeltelijk ont
breken van een bodemprofiel, doordat dit er afgestoven is. Plaatselijk
zijn gronden uitgestoven tot een lemige zandlaag. Momenteel zijn het vaak
vochtige gronden. Meestal isihet uitgestoven profiel later weer met
stuifzand bedekt.
Profielbeschrijving.
Begroeiing veel dopheide en buntgras en enige struikheide, genti
aan en kruipwilg.
0 2 cm venige plag
2 5 cm grijs, matig grof loodzand
5 - 35 cm grijsbruin, matig fijn zand
35 - - 37-'
zeer donkergrijs, venig zand
37 - 39 cm vuilgrijs zand
39 - 70 cm gebleekt, fijn zand met enige roestvlekken,grover wordend
70 - 80 cm gebleekt, matig fijn zand met enige roestvlekken, grover wordend.
80 - 102 cm gebleekt, matig fijn zand met roestvlekken
102 - 108 cm iets blauwgrijs, sterk lemig, zeer fijn zand, met veel roestvlekken
108 - 115 cm iets blauwgrijs, sterk lemig, fijn zand met veel oranje
roestvlekken
115 ->125 cm idem, met zandige bandjes.
S4. Complex £tuifzandgrond£n_met_kle_ine uitg£S_toven j.aagten
Hiertoe behoren terreinen met een dun stuifzandpakket, waarin
uitgestoven laagten voorkomen, die veelal niet groter zijn dan enkele
tientallen vierkante meters, zodat het geheel wel iets op stuifduinen
gelijkt, hoewel de zandverplaatsing veel minder groot is geweest.
Bijzondere onderscheidingen
De plaatsen, waar een sterk verkitte humusoerbank aangetroffen
werd, zijn met een teken aangegeven (=). Evenzo ook de plaatsen waar veel
ijzeroer voorkomt (^). Het ijzeroer zit veelal meer verspreid in het
profiel en begint doorgaans onder of nog juist in de B-laag. Terreinen,
waar zulke ingrijpende bewerkingen hebben plaatsgehad, dat ze niet meer
tot het oorspronkelijke bodemtype gerekend konden worden, zijn afzonder
lijk aangegeven. Ook het cultuurland is als zodanig aangegeven. Dit
onderscheidt zich van de andere gronden door een meer of minder dikke
humeuze bovenlaag en een veelal vlakkere ligging tengevolge van egalisa
tie. De bospercelen zijn veelal diep omgewerkt. Dit is niet op de bodemkaart aangegeven.
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bescherming en Landschap van het Staatsbosbeheer, mei 1954«
De Oirschotse heide is een van de laatste grote heideterreinen
in Brabant. Dertig jaar geleden lag hier een zeer uitgestrekt heideveld,
waarvan het noordelijk deel bestond uit overwegend droge heide met
stuifzandcomplexen en het zuidelijk deel uit vochtige tot drasse heide met
vennen.
Inmiddels is het vochtige zuidelijkedeel ontgonnen. Van het droge
noordelijke stuk, dat grotendeels in zijn oorspronkelijke staat behouden
bleef, is een brede strook aan de westrand bebost en zijn de laagste stuk
ken aan de noordwwstzijde in cultuurgrond omgezet. Het Wilhelmina-kanaal
en later ook het Beatris-kanaal doorsneden de heide in de noordoosthoekj
ze vormen nu de begrenzing aan de noordoost- en oostzijde.
Het overgebleven terrein, groot ca. 950 ha is thans in gebruik
als militair oefenterrein. Binnen de grenzen van het oefenterrein ligt
nog een aantal bebossingen n.l. in totaal ca. 250 ha,benevens een aantal
ontginningen, in totaal ca. 125 haOp de overige terreinen, begroeid met veen-, heide- en stuif
zandvegetaties ,werd in verband met het uitbrengen van adviezen voor mili
tair gebruik een vegetatiekartering uitgevoerd. Daarbij werd gebruik ge
maakt van een bodemkaart, schaal 1 s 10.000, vervaardigd door de Stich
ting voor Bodemkartering. De legenda van deze bodemkaart is ver tot in
details uitgewerkt. Een even sterk gedetailleerde legenda is voor de vegetatiekaart opgesteld en aan de hand daarvan werd een nauwkeurige vege
tatiekartering uitgevoerd. Met het oog op het praktische gebruik van deze
gegevens werd tevens een kaart vervaardigd met een globale indeling in
vegetatie-eenheden.
De grenzen van de hodemkundige en vegetatiekundige eenheden
blijken doorgaans samen te vallen.
Slechts een betrekkelijk gering aantal afwijkingen werd gecon
stateerd.
Door het ontbreken van elke vegetatie kon op enkele stukken geen
kartering worden uitgevoerd, Twee stukken waren n.l. kort tevoren afge
brand (gezamenlijk opp» ca. 75 ha is ca. 8%) en een derde stuk was zonder
vegetatie door het oefenen met tanks (Opp. ca. 35 ha is ca. 2>j$).
In het centrale deel, ten noordwesten van het militaire kamp ?
moest in enkele gevallen de samenstelling van de vegetatie worden gere
construeerd uit enkele snippers, die bij de oefeningen met tanks en
trucks tot op dat ogenblik nog gespaard waren gebleven. Ongeveer 300 ha
is op een dergelijke manier ernstig beschadigd door het rijden met tanks
en trucks.
In de beschrijving worden ter locatie o.a. de volgende namen ge
bruikt voor de verschillende terreingedeeltens
De Bestse heide (noordoosthoek), Oirschotse heide (centraal gedeelte),
Vitte Bergen met Kapel en Heihoef (noordwest gedeelte), de Straatse heide
(ten westen van Houtven in het zuidelijk deel) en het complex ten noorden
van het Rouwven. Deze en nog een aantal andere namen zijn op de kaart aan
gegeven.
Het veldwerk voor de vegetatiekartering werd verricht van 11-14
mei en 18-21 mei 1954»
De Indeling.
Er worden zeven vegetatietypen onderscheiden nl.s
l.ijle grassenvegetaties
2.uiterst droge struikheidevegetaties
3.matig droge tot vochtige struikheidevegetaties
4»vochtige tot drasse dopheidevegetaties
5.drasse pijpestrovogetatios
6.loofhout
7.naaldhout.
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achtereenvolgens van besproken,
1 o LTJLe_gras_senvegejtati_es_^
Hiertoe worden gerekend, de buntgras- en struisgrasbegroeiïngen
(Gorynephoretum-canescentis) en de schapengrasbegroeiïngen (behorend tot
het Festuceto-Thymetum van de vegetatiekundigen).
Verspreiding^
Deze grassenvegetaties zijn vrijwel uitsluitend gelegen op de
stuifzanden, welke over het gehele terrein verspreid voorkomen. Een op
pervlak van ongeveer 125 ha, d.i. ca. 13i° van het totale oppervlak , is
er mee begroeid.
Actief stuifzand komt nog voor nabij de Kapel.
Buntgrasbegroei'ïngen worden speciaal aangetroffen ten noordoosten van het
Bouwven, nabij de Kapel, in de Straatse heide en ten westen van het
legerkamp«
Schapenvegetaties
Schapenvegetaties hebben zich ontwikkeld in de Bestse heide» Ten
noordwesten van het Rouwven komt een struisgrasbegroeiïng voor.
Samenste1lingo
De buntgrasvegetaties bestaan, behalve uit buntgras (Gorynephorus canescens) dat er dominant is, o.a. uit schapengras (Festuca ovina),
helm (Ammophila arenaria), fioringras (Agrostis Stolonifera), bochtige
smele (Deschampsia flexuosa) en struikheide (Calluna Vulgaris).
Voorts komen er in kleinere hoeveelheden voors
brem (Sarothamnus scoparius), pijpestro (Molinia coerulea), heidespurrie
(spergula vernalis), kruipbrem (Genista pilosa), boratelgras (Nardus
stricta) en een aantal korstmossen en bladmossen.
De grove den (Pinus silvestris) vormt dikwijls een dichte op
slag.
Op één plek ten noorden van het Rouvrven is liggend struisgras
(Agrostis canina) dominant. Daar is een laagte in het terrein gelegen,
omringd door stuifzand. De bodem bestaat er uit gepodzoleerde fijne zand
grond, die iets vochthohdend is, doch overstoven door een dun laagje stuif
zand.
Behalve het struisgras komen hier voor? struikheide, schapen
gras en ruwe berk, Deze vegetatie behoort tot het Corinephoretum Canescentis agrestidetum canina.
Op sommige stuifzandcomplexen heeft het schapengras (Festuca
ovina) de overhand gekregen. Verder verden daarin o.a. aangetroffens
helm, kruipbrem, struikheide, fioringra®, buntgras, heidespurrie, tand
jesgras (Sieglingia decumbens) en zandblauwtjes (Jasione montane).
De buntgras- en schapengrasvegetaties gaan geleidelijk in elkaar
over.
Betekenis.
Landschappelijk zijn deze terreinen zeer waardevol. Natuurweten
schappelijk zijn ze eveneens van betekenis als fraaie voorbeelden van
typische Brabantse stuifzanden. Door de sterke opslag van vliegdennen
heeft het complex in de Bestse heide aan betekenis ingeboet.
2. Uijtersl; droge £truikhei.devegetaties
Deze vegetaties behoren tot de droge struikheidegemeenschappen
(Calluneto-Genistetum typicum). Ze zijn meest gelegen op matig fijne en
fijnzandige, hoge en middelhoge heidepodzolgrond.
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De uiterst droge struikheidevegetaties komen hoofdzakelijk voor
aan weerszijden van de Nieuwe- en de Oude Dijk, die van het Wintelre ven
naar Oirschot voeren. Voorts in de omgeving van de Witte Bergen en in
de Bestse heide op enkele kleinere plekken. Ze beslaan ca. 25O ha, d.i.
ca. 27i van het totale oppervlak.
S^amenste 11ing
De botanische samenstelling van deze heidevegetaties is plaatse
lijk (o.a. langs de Nieuwe Dijk) zeer arm. In de kruidlaag komen daar
alleen struikheide en in de struiklaag enkele vliegdennen voor. Op andere
plaatsen (o.a. langs de Oude Dijk, ten zuiden van de Heihoef en in de
Oirschotse heide) is de begroeiing rijker van samenstelling. Daar komen
tussen de struikheide voor s
buntgras, fioringras, borstelgras (Nardus stricta), kruipbrem (Genista
pilosa), stekelbrem (Genista anglica), schapengras, bochtige smele (De-cschampsia flexuosa), pilzegge (carex pilulifera), heidespurrie (spergula
vernalis) en schapenzuring (Rumex acetosella). Helm komt in deze vegeta
ties niet meer voor.
Bet£kenis_^
De uiterst droge struikheidebegroeiingen behoren uit landschap
pelijk oogpunt bezien tot de fraaiste gedeelten van dit gehele gebied.
Op die stukken ervaart men het sterkste de rust die uitgaat van het ruime,
eenvormige heidelandschap.
Ook in natuurwetenschappelijk opzicht is deze droge heide be
langrijk. Elders in Brabant komt n.l. vrijwel nergens de droge heide meer
voor op een dergelijk groot oppervlak en zeker niet zo,fraai ontwikkeld
van samenstelling. Alleen al de kruipbrem (Genista pilosa), één van de
meest kenmerkende soorten voor de droge struikheide, komt nergens zo veel
vuldig en homogeen in de heide voor, als in dit gebied.
3. Matig droge; tot X.0£^1i^Se_sirH^-^a£^^.eZ.e£el.ai^£.sz.
Deze vegetaties behoren ten dele tot de droge struikheidegemeenschap (Calluneto genistetum typicum) en ten dele tot de vochtige struik
heide gemeenschap (Calluneto genistetum molinietosum).
Verspreiding^
De belangrijkste terreinen met deze vegetaties zijn gelegen in
de Bestse heide en ten noorden van de Witte Bergen. Oak ten noorden van
het Wintelre ven liggen enkele vochtige gedeelten. Deze terreinen zijn
begroeid met vochtige struikheidevegetaties (e.G. molinietosum) en zijn
hoofdzakelijk gelegen op matig fijnzandige en fijnzandige, middelhoge en
lage, vochtige heidepodzolgronden.
De matig droge struikheidevegetaties, nog behorend tot de droge
struikheidegemeenschap
(C.G. typicum)? zijn voornamelijk gelegen ten
noordoosten van de Oirschotse dijk, ten noorden van het Wintelre ven en
ten noordwesten van het Boutven. De bodem bestaat grotendeels uit uitgestoven stuifzandgronden. In totaal is er ca. 185 ha, d.i. ca. 19«5$ Tan
het geheel mee begroeid.
Same ns t^e 11ing
De matig droge tot vochtige struikheidevegetaties onderscheiden
zich van de uiterst droge door het voorkomen van één of meerdere vochtminnende plantensoorten tussen de struikheide. Deze soorten zijns dop
heide (Erica tetralix), pijpestro (Holinia coerulea), trekrus (Juncus
Squarrosus), veenbies (Trichopherum caespitesum) en kruipwilg (Salix repens).
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voor. De andere soorten van de droge heide worden nog regelmatig aange
troffen, vooral kruipbrem en schapengras.
De grens tussen matig droog en vochtig is niet scherp. Tot de
matig droge heide (C.G.typicum) worden die vegetaties gerekend, waarin
tussen de struikheide slechts 6f dopheide of pijpestro wordt aangetroffen.
Wanneer heide soorten een regelmatig bestanddeel vormen van de begroei
ing wordt deze tot de vochtige struikheidegemeenschap gerekend (C.G.molinietosura).
Trekrus en veenbies komen vrijwel steeds in de vochtige heide
voor. Kruipbrem is daarin ook regelmatig aanwezig, doch is tevens karak
teristiek voor de matig droge heide op uitgestoven stuifzandgronden.
Betekenis^
Vooral de complexen in de noordoosthoek van de Bestse heide en
ten noorden van de Vitte Bergen zijn fraai ontwikkelde voorbeelden van
de vochtige struikheidegemeenschap
en als zodanig van betekenis.
De complexen ten noorden van Houtven en ten noorden van het Wintelre ven zijn de meest interessante en gave voorbeelden van de matig
droge heide op uitgestoven stuifzandgrond.
De terreinen aan weerszijden van de Oirschotse-dijk hebben aan
merkelijk aan betekenis ingeboet door het oefenen met tanks en trucks.
4« Vochti_g_e tot drasse_d£phei.d£veg£tati:es_
Deze vegetaties behoren tot het gezelschap van de dopheide (Ericetum tetralicis).
Verspreid ing.
De dopheidevegetatie is beperkt tot een aantal kleinere laagge
legen plekken, die grotendeels zijn gelegen in de Bestse Heide.
Ten noorden van de Witte Bergen komen enkele gave stukjes voor
en enkele zeer kleine plekken werden aangetroffen in de Oirschotse Heide,
ca. 15 ha zijn er mee begroeid, d.i. ca. 1-§$>.
De bodem bestaat meest uit matig fijnzandige tot fijnzandige,
lage, vochtige tot natte zandgronden. In enkele gevallen is de bodem leemhoudend.
Same ns_te lling.
Dopheide is aspect-bepalend. Daarnaast worden op de meeste stuk
ken pijpestro en struikheide veelvuldig aangetroffen. Op verschillende
plaatsen komt een mengvegetatie voor van ongeveer evenveel struikheide
als dopheide. Daarin komen ook pijpestro, veenbies, trekrus en kruipwilg
voor. Op de globale vegetatiekaart zijn die tot de vochtige struikheide
gerekend.
Ook dopheide en pijpestro vormen plaatselijk (op drasse plekken)
een dergelijke mengvegetatie. Die worden op de globale vegetatiekaart
gerekend tot de dopheidevegetaties.
Betekenis.
Deze begroeiingen zijn vegetatiekundig van betekenis, als goede
voorbeelden van de dopheidegemeenschap
(Ericetum tetralicis).
Voorts zijn deze terreinen voor het gehele gebied van veel bete
kenis, daar het tezamen met de pijpestroterreintjes, de enige vochtige
stukken zijn in dit uitgestrekte droge gebied. Vooral voor de broedvogels
(wulp, korhoen, e.d.) zijn ze daardoor van groot belang.
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Daar deze vegetaties nog niet nader zijn beschreven door de vegetatiekundigen, worden zij hier voorlopig aangeduid met de naam "Sociatie
van Molinia coerulea".
Vorspreid_i ngj_
Deze vegetaties komen slechts in zeer gering oppervlak in het
onderhavige gebied voor, n.l. ca. 10 ha, d.i. ca. 1fo. Bovendien komen
ze evenals do dopheide, slechts voor over kleine stukjes verspreid. Do
grootste concentratie wordt aangetroffen ten noordoosten van het kamp
Oirschoto
*
J3amens_te11ing
Op enkele van de grootste stukken groeit uitsluitend pijpestro^
Op andere stukken werden de volgende plantensoorten aangetroffen? pijpestro, fioringras, kruipend struisgras (Agrostis canina), dopheide, trekrus, schapengras, pilzegge (Carex pilulifera) en struikh aide.
Ten noorden van het Eouwven is een perceel in 1953 omgeploegd,
waardoor het pijpestro de overhand heeft gekregen. Deze vegetatie is dus
sterk gestoord.
_Be tekenis^
Vegetatiekundig zijn de pijpestro-begroeiingen van betekenis als
typische begroeiing van drassige laagten in de heide. De betekenis als
vochtig terrein voor de vogelstand en de overige fauna van deze terreinen
is nog sterker dan voor de dopheideterreinen,

Verspre_id ing_en_samenste11ing
Loofhoutbosjes komen in het onderhavige gebied zeer weinig voor
(Opp. 5 ha is i0ó)*
In de noordoosthoek, op de splitsing van het Wilhelmina-kanaal
en het Beatrix-kanaal is een terrein, opgehoogd met materiaal uit het
kanaal. Dit stuk is ingeplant met berk, wilgjfen larix.
In de kruidlaag komen o.a. voors
gevlekte orchis (Orchis maculata), kever-orchis (Listera ovata), rondbladig wintergroen (Pirola rotundifolia), stijfhavikskruid (Hieracium
laevigatum), klein hoefblad (Tussilago farfara), wilgenroosje (Epilobium
angustifolium) en een zeggesoort (Carex of. stricta).
Voorts komt ten noorden van het Rouwven een stukje eikenberkenbos (Querceto betuletum) voor, hoofdzakelijk bestaand uit ruwe berk
(Betula Pendula). De kruidengroei is zeer schaars.
Be_tekenis.
Het bosje op de opgehoogde grond is floristisch van betekenis
door het voorkomen van enkele van de bovengenoemde bijzondere planten
soorten.
Het eikenberkenbosje is vegetatiekundig van betekenis daar het
11 enige min of meer natuurlijke bosje is in het gehele gebied.
7. Naai_dhout
Alle naaldhoutbossen bestaan uit grove den (Pinus silvestris).
Behalve enkele vliegdennenbossen nabij de Witte Bergen bestaan ze alleen
uit productie-bos.
De vliegdennenbossen zijn landschappelijk waardevol. Ca. 240 ha
is bebost en ca. 60 ha is met opslag begroeid (resp. ca. 2&fo en ca. 6j0o
van het totale oppervlak).
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Bij het rijden met tanks komen vooral 3 bodemkundige problemen
naar voren nl.s
a. bet vormen van modderpoelen in da tankbanen
b. het ontstaan van stofwolken
c. het optreden van verstuivingen.
ad.a.

vormen van modderpoelen in de tankbanen
Uit onderzoek is gebleken dat men op humuaarme zandgronden niet
met dit euvel te kampen heeft, doch dat het gevaar toeneemt naarmate het
humusgehalte van de grond hoger wordt. Er ontstaan kuilen op plaatsen
waar tanks van richting veranderen. Hierin komt water te staan en het
humeuze zand wordt een modderachtige brij. Na een tankoefening kunnen
deze kuilen wel dichtgeschoven worden maar de volgende tank zakt er in
weg, omdat de draagkracht van de modderbrij onvoldoende is. Als overge
gaan wordt tot het uitzetten van vaste rijbanen, waardoor de intensiteit
van berijden belangrijk toeneemt,zal het dus zaak zijn de rijbanen op
humusarme zandgronden aan te leggen. Deze gronden zijn veelal gemakkelijk
te herkennen aan hun lage ligging te midden van de omliggende hoger opge
stoven gronden. Soms liggen dexe gronden niet aaneengesloten. In dit ge
val verdient het overweging of er geen verbindingen gemaakt kunnen worden
door met bulldozers de humeuze bovengrond opzij te schuiven. Eventueel
kunnen deze banen opgevuld worden met stofarm stuifzand, dat in voldoen
de mate voorhanden is.
Naast uitgestoven humusarme gronden bestaat een belangrijk ge
deelte van het terrein uit stuifduinen. Deze bestaan overwegend uit een
dik opgestoven pakket humusarm stuifzand dat op wisselende diepte rust
op de oorspronkelijke bovengrond met een humeus podzolprofiel. Ook deze
gronden zijn geschikt voor het rijden met tanks hoewel de mogelijkheid
niet uitgesloten is dat plaatselijk bij het ontstaan van kuilen de hu
meuze laag wordt aangesneden. Als de banen over de hoogste terreingedeel
ten worden uitgezet zal die kans gering zijn omdat hier de humeuze laag
doorgaans het diepst aanwezig is. Het voordeel van dit opgestoven zand
is,dat het eentoppig is waarop nog nader teruggekomen wordt.
aö.b. Het ontstaan van stofwolken
Allereerst moet onderscheid worden gemaakt in het ontstaan van
stofwolken en zandverstuivingen? die beide optreden als het zand droog
is. Dit laatste betreft voornamelijk zwaardere zandkorrels, die bij veel
wind zich doorgaans laag over de grond en over kleinere afstanden verplaatsen.
Stofwolken kunnen ook bij stil weer ontstaan. Het betreft zeer
fijne deeltjes, vaak door humus omgeven, die>als ze b.v. door tanks om
hoog worden geblazen,zeer lang in de lucht kunnen blijven hangen,
Het ontstaan van stofwolken en de intensiteit ervan, die zo be
langrijk zijn, b.v. in verband met het gevaar voor silicose,wordt voor
namelijk bepaald door het stofgehalte van het zand (deeltjes kleiner dan
50 mu), de mate van begroeiing, de splijtbaarheid van de zandkorrels en
het humusgehalte. Behalve dat de lichte humusdeeltjes afzonderlijk gaan
stuiven, schijnen ze ook de stofdeeltjes te kunnen omgeven, die daardoor
gemakkelijker in het luchtruim blijven hangen.
Het zijn voornamelijk de meertoppige zanden, die de ergste stof
vorming 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 het hier plaatselijk voorko
mende lemige en sterk lemige zand. Het beste eentoppige zand is het stuif
zand. Bij de verstuiving zijn de zwaardere zandkorrels aan de rand van de
uitgestoven vlakte blijven liggen en het stof is verder verplaatst, zodat
zeer uniforme stofarme zanden ontstaan zijn.
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bodemkaart is onderscheid gemaakt naar de korrelgrootteverdeling. Het ma
tig fijne zand, dat zich voornamelijk in de kern van het gebied bevindt,
geeft minder stofwolken dan het zeer fijne zand. De volgorde is dus stuif
zand, matig fijn zand, zeer fijn zand, lemig zeer fijn zand, lemig uiterst
fijn zand en sterk lemig uiterst fijn» zand.
cd.o. Het optreden van verstuivingen
Dit verschijnsel is zowel voor de tanks als de bedienende man
schappen van minder belang. Voor zover het op- en uitgestoven gronden be
treft, is het ook voor de grond van weinig betekenis. Het nadeel is
echter dat dit stuifzand vaak op omliggende cultuurgronden waait waardoor
de bovengrond schraler wordt en in waarde daalt. 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 meest gevoelig voor verstuiving. Naarmate de grond humeuzer, lemiger
en vochtiger wordt, neemt het verstuivingsgevaar af. Om het verstuivings
gevaar te beperken is beschutting nodig, die vooral met bomen en struiken
verkregen wordt. In bossen is het gevaar voor verstuiving daarom niet
groot. Op open vlakten verdient het aanbeveling om zg. windsingels aan te
leggen. Op de humusarme gronden zullen deze gevormd moeten worden met boomsoorten
die geringe eisen aan de grond stellen b.v. berken.
Soms kan ook af- en uitspoeling een rol spelen. Dit verschijnsel
blijft doorgaans beperkt tot stroken langs steile hellingen, die hier ont
breken.
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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 uitgestoven zandgronden, die vaak met
enig humusarm stuifzand bedekt zijn. In het terrein zijn ze veelal ge
makkelijk te vinden, omdat het laagten betreft die door hogere opgesto
ven gronden worden omsloten. Door het geringehumusgehalte is er weinig
gevaar voor de vorming van modderpoelen en Ifen, er ock weinig humus, al of
niet gebonden aan stofdeeltjes in het luchtruim komen. De waterstand is
soms ondiep, doch dit behoeft geen "bezwaar te zijn. Zowel voor land- als
bosbouw zijn deze gronden weinig geschikt, zodat er geen enkel bezwaar
is om deze gronden voor tankoefeningen te bestemmen. Plaatselijk treft
men er wel bos op aan, waarvan de groei te wensen overlaat- Dit is uit
stekend om verstuiving te beteugelen.
Klasse II. Geschikt
Dit betref.t
voornamelijk stuifduincomplexen bestaande uit
dikke opgestoven humusarme lagen vaak met een humeuze podzollaag in de
ondergrond. De humusarme bovenlaag is doorgaans arm aan stofdeeltjes en
geeft daardoor minder vorming van stofwolken dan ander zand. Plaatselijk
kan echter bij berijding de humeuze laag te voorschijn komen met alle ge
volgen van dien. Daarom zijn deze gronden afzonderlijk aangegeven en wat
lager gewaardeerd. Het zal echter niet moeilijk vallen om op deze gronden
banen uit te zetten waarin de mogelijkheid ,dat humeuze lagen dagzomen,voor
komen wordt, terwijl er altijd nog de mogelijkheid bestaat om op korte
stukken de humeuze laag opzij te schuiven. Dit zal b.v. soms het geval
zijn op de grens van de hoger gelegen opgestoven en lagergelegen uitge
stoven vlakken, dus op de scheiding van klasse I en II.
De begroeiing op deze opgestoven gronden, die doorgaans zeer
droog zijn,bestaat doorgaans uit een ijle grassenvegetatie of ontbreekt,
zodat hieraan weinig schade kan worden gedaan.
Klasse III. Hinder geschikt
Hiertoe behoren humeuze zandgronden, soms bedekt met een humusarme zandlaag, die tot ruim een meter dik kan zijn. Worden op deze gron
den tankbanen uitgezet dan is de kans op het ontstaan van modderpoelen
en humusstofvorming zeer groot. Daar genoeg andere gronden, die beter
voor het doel geschikt zijn, beschikbaar zijn,kunnen deze gronden beter
vermeden worden. Voor zover het nodig is om banen van en naar beter ge-,
schikte gronden tot stand te brengen zou de humeuze laag ter zijde ge
schoven kunnen worden.
Voornamelijk tegen het Wilhelmina- en het Beatrixkanaal liggen
binnen deze klasse complexen, die,vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt
bezien,zeer waardevol zijn, waardoor het wenselijk is deze zoveel moge
lijk te ontzien.
Ook de bossen zijn op deze kaart aangegeven. Deze zijn zeer nut
tig om verstuiving te beperken.

