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VOORWOORD
In opdracht van het Ministerie van Oorlog werd een bodemkartering uitgevoerd van de oefenterreinen De Liesberg en Elspeetse
Heide, teneinde na te gaan, welke gronden zich het best lenen voor
het berijden met tanks.
De veldopname werd verricht door A. Buitenhuis o.l.v.
J.J. Vleeshouwer in november - december 1958.
De uit de veldopname samengestelde bodemkaart heeft als basis
gediend voor het vervaardigen van de bodemgeschiktheidskaart voor
het berijden met tanks.
De indeling van de bodemkaart en de bodemgeschiktheidskaart
is zoveel mogelijk aangepast aan die van eerder gekarteerde mili
taire oefenterreinen.
De vegetatiekartering is o.l.v. Dr.V. Westhoff uitgevoerd
door Th. Reijnders van de Afdeling Botanie van het Rijksinstituut
voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud.
Ook de hoofdstukken VIII, IX en X zijn door het R.I.V.O.N. verzorgd.

DE DIRECTEUR VAN DE STICHTING
VOOR BODEMKARTERING,

(Dr.Ir.P.W.G. Pijls).

HET HOOFD VAN DE AFDELING OP
DRACHTEN,

(Ir.J.C. Pape).
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I

INLEIDING,
Het onderzochte gebied is ca. 840 ha groot sn ligt in de pro
vincie Gelderland. In het oosten wordt het gebied begrensd door
het dorp Vierhouten en de Vierhouterweg. Be zuidelijke, westelijke
en noordelijke begrenzingen worden gevormd door de scheidingslijn
tussen bos en heide (zie afb. l).
Bij de veldopname werden ca. 2 boringen per 3 ha verricht
tot een diepte van 120 cm. De verkregen gegevens werden in de vorm
van coderingen op luchtfoto's (schaal 1 s IO.OOO) bij elk boorpunt
vastgelegd.
Van het onderzochte gebied was geen basiskaart, schaal
1 s 10.000, aanwezig. Deze werd, vóór de veldopname, aan de hand
van luchtfoto's en topografische kaarten vervaardigd en tijdens de
opname in het veld zoveel mogelijk bijgewerkt.
In verband met het doel van het onderzoek is, evenals bij de
vorige militaire oefenterreinen, speciale aandacht besteed aan het
reliëf, de granulaire samenstelling van het zand en het voorkomen
van humushoudende lagen in het bodemprofiel.
Deze factoren bepalen namelijk voor een groot deel de geschiktheid
van het terrein voor het berijden met tanks. Ze zullen in hoofd
stuk V nader worden besproken.

II

RESUMTEN VAN HET BODEMKUNDIG

ONDERZOEK

De resultaten van het onderzoek zijn in dit rapport en op
twee bijlagen vastgelegd.
De bodemkaart (bijlage l) geeft een globaal overzicht van de
bodemgesteldheid in het onderzochte gebied, waarbij de volgende
hoofdonderscheidingen gemaakt zijn.
G
V
z
y
h
m
w

sterk geaccidenteerde zandgronden
vlakke tot zwak golvende zandgronden
srindloze en grindarme zandgronden
gnndhoudende zandgronden
sterk gepodzoleerde zandgronden
matig gepodzoleerde zandgronden
weinig gepodzoleerde zandgronden

) reliëf
)
S grindh<mdendheid
)
) bodemvorming
)
)

Verder zijn de gronden onderverdeeld naar korrelgrootte en
leemgehalte van het zand, voor zover dit mogelijk was. Bij niet uit
te karteren verschillen op korte afstand, zijn deze factoren com
plex in het onderscheiden bodemtype aanwezig.
De bodemgeschiktheidskaart voor het berijden met tanks (bij
lage 2) geeft aan in welke mate de gronden geschikt zijn voor het
berijden met tanks. Hierbij zijn de volgende hoofdondersoheidingen
gemaakt.
Klasse I
Klasse II
Klasse III

goed geschikt
geschikt
minder geschikt

Klasse III is verder onderverdeeld in drie subklassen.
Hier zij reeds opgemerkt, dat gronden van klasse I(goed ge
schikt voor het berijden met tanks) niet voorkomen, terwijl de op
pervlakte van klasse II (geschikt) ook zeer gering is. Dit valt

Afb. 2. Grindrijke heuvel van he"t käme—"terras
(Foto JoJ.VleeshouwersNr.Rl8 - 193).
\
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te betreuren, aangezien deze hoge gronden met hun zeer lage grond
waterstanden en gering vochthoudend vermogen (o.a. door dun hurausdek) weinig geschikt zijn voor agrarische doeleinden.
Voor de nadere beschrijving van bodemkaart en bodemgeschiktheidskaart zij verwezen naar de hoofdstukken IV en VI,

III

ALGEMENE BODEMGESTELDHEID
a. Ontstaansgeschiedenis van het landschap
Oorspronkelijk heeft het gehele gebied deel uitgemaakt van
een betrekkelijk vlak landschap, bestaande uit horizontaal gelaagd
grindhoudend, veelal zwak lemig grof zand. Plaatselijk kwamen ook
gedeelten voor, waar het zand grindarm en sterk lemig was, of zelfs
uit leem bestond. Dit materiaal werd aangevoerd door Rijn en Maas,
die-toen een veel noordelijker loop hadden dan tegenwoordig.
In de derde ijstijd (Riss) breidde het landijs zich tot over
ons land uit. Het vulde eerst de laagten op, zoals het IJsseldal en
de Gelderse Vallei. Door de kracht van het ijs werden de dalen uitgeschuurd en de wanden gestuwd, waardoor -de oorspronkelijk horizon
taal gelaagde afzettingen sterk werden gestoord en soms verticaal
kwamen te staan. De door deze stuwing ontstane ruggen worden stuw
wallen genoemd. De Utrechtse heuvelrug en hogere delen van de
Veluwe zijn voorbeelden van deze stuwwallen.
Het onderzochte gebied grenst aan de westelijke helling van
de stuwwal van de oostelijke Veluwe, de brede rug, die van Dieren
via Apeldoorn tot Hattem te vervolgen is. Gestuwde gronden aan de
oppervlakte komen dan ook niet voor, want de grens van de stuwwal
valt ongeveer samen met die van het onderzochte gebied. De hier
aangetroffen steile grindrijke heuvels zijn ook niet gevormd dóór,
maar in het ijs.
In de Riss-ijstijd moet het landijs erg beweeglijk zijn ge
weest. In een koude periode breidde het zich uit, terwijl het in
een warmere periode weer gedeeltelijk afsmolt.
In een koude periode vormde dit ijs een deel van de grote ijs
massa, die zich uitstrekte over geheel Noord-Europa, maar in wat
warmere perioden verloren aan de rand van het landijs sommige delen bet dii9crte contact met de hoofdmassa. Hiertoe behoorden de grote ijsmassa'^
die de lagere delen opvulden en zij smolten min of meer geisoleerd
liggend langzaam af. Ook het onderzochte gebied, deel uitmakend van
het dal van de Leuvenumse beek, was opgevuld met een grote hoeveel
heid ijs. Op de helling van de stuwwal, waar de ijslaag het dunst
was, smolt het ijs sneller weg dan in de laagte, waar een veel
dikkere ijslaag lag. De grote waterhoeveelheden, die vrij kwamen
door het afsmelten van het ijs konden
niet volledig wegstromen
naar lagere, delen, wegens de grote ijsmassa, die daar nog aanwe
zig was en die dus het water de weg versperde. Hierdoor verzamel
de het water zich tussen de ijslob, gelegen in het dal van de
Leuvenumse beek =>n de stuwwal» Het hier ontstane meer werd opge
vuld met zand en grind, aangevoerd door het toestromende smelt
water vanaf de stuwwal. Toen al het ijs was weggesmolten, bleven
deze opvullingen als grindrijke heuvels (afb. 2) over, die als
kame-terras worden aangeduid.
Of het kame-terras tijdens één of meer bewegingen van het Risslandijs gevormd is, valt niet met zekerheid te zeggen. Wel bewijst
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Lengte-duinen
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Wd2

SI

Niveo-fluviale dalopvulling

S2

Fluvio-glaciale klei

S3

SI
SW

Kame-terras

m a t i g fijn zand
m a t i g grof zand
m a t i g fijn zand
m a t i g grof zand

Grindrijke h o o g t e n
Vlakkere g e d e e l t e n

C o m p l e x van k a m e - t e r r a s , niveo-fluviale dalopvulling e n
dekzanden
S t u i f z a n d d e k . dunner dan 4 0 c m . matig fijn zand van
h o l o c e n e ouderdom
Plaatsen waar keileem is aangetroffen
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de op het käme—terras in dit gebied aangetroffen keileem, dat na de
vorming van deze heuvels nog weer een uitbreiding van het landijs
heeft plaatsgehad. De verspreiding van het kame-terras in het on
derzochte gebied en de plaatsen waar keileem werd aangetroffen, zijn
aangegeven op afbeelding 3.
De fluvio-glaciale klei, die in het onderzochte gebied over een
kleine oppervlakte binnen 120 cm werd aangeboord (zie afb. 3), is
ongeveer van dezelfde ouderdom als het kame-terras. Deze klei is
waarschijnlijk afgezet in afvoerloze bekkens, die ingesloten waren
door ijsmassa's en fluvio-glaciale hoogten. Voor bijzonderheden
wordt verwezen naar het artikel van Crommelin en Haarleveld over
fluvio-glaciale klei in Boor en Spade V, 1952«
In het Eemiën, een warmere periode volgend op de Eiss-ijst^d,
verdween' al het ijs en bleef hier een landschap met grote hoogte
verschillen achter. Op verschillende plaatsen in ons land zijn af
zettingen gevonden uit het Eemiën, maar niet in het onderzochte
gebied.
De hierop volgende koude periode is wel belangrijk geweest voor
het ontstaan va,n de verschillende gronden in het onderzochte gebied.
In deze vierde ijstijd (Würm) heeft het landijs ons land niet bereikt.
Wel is het klimaat toen zeer koud geweest. Het kan vergeleken worden
met het huidige toendraklimaat.
De in de winter tot op grote diepte bevroren bodem ontdooide
's zomers maar oppervlakkig. De met water verzadigde bovengrond kon
daardoor als een dikke brij langs de hellingen naar de lagere delen
schuiven (solifluctie). Ook ha.d verspoeling plaats,waardoor verschei
dene laagten werden opgevuld.Hierdoor werden de hcogteverschilienklei- .
ner. In de laatste koude periode van de Würm-ijstijd, het z.g. Laatglaciaal, is veel zand verplaatst door de wind. Oudere afzettingen
uit de Riss-ijstijd en het begin van de Würm-ijstijd zijn toen over
grote delen van ons land afgedekt met een zandpakket van wisselende
dikte, het z.g. dekzand. Dit zand werd hoofdzakelijk aangevoerd van
uit de Noordzee, die in het Laatglaciaal drooglag. In het onderzahte gebied is dit zand afgezet als een egaal of zwakgolvend dek en
steile langgerekte ruggen (lengteduinen). Voor een deel is het dek
zand hier waarschijnlijk afkomstig uit het grindrijke grofzandige
kame-terras.
Tijdens het transport van dit zand door de wind met westelijke en
noordwestelijke (arctische) stormen, die toen veelvuldig voorkwamen,
heeft sortering plaatsgehad. Hierdoor is matig fijn en matig grof
dekzand afgezet. Het matig grove dekzand ligt bijna geheel in de di
recte omgeving van de aanvoerbasis (kame-terras), het matig fijne
daarentegen is verder verplaatst (zie ook afb. 3). Het fijnste mate
riaal, bestaande uit uiterst fijn zand en leem kan, wat de ligging
betreft, worden vergeleken met de loess van Midden-Nederland. Het is
afgezet in de luwte van de grindrijke heuvels en wel op de oostelijke
en noordoostelijke hellingen. Deze fijne afzettingen komen voor in heb
noordelijke deel van de Elspeetse heide en in het zuidelijke deel
van de Liesberg. De oppervlakte is maar klein, waardoor het niet mo
gelijk was dit op de morfologische schetskaart aan te geven.
Nadat er door stijging van de temperatuur (vochtiger) een einde
gekomen was aan de afzetting van dekzand, is er niet veel meer ge
wijzigd in het onderzochte gebied. Bijna, alle Hiss- en Würm-afzettingen liggen nog aan de oppervlakte, behalve in het westelijke ge
deelte van de Liesberg. Daar zijn ze bedekt door holoceen stuifzand.
Door de ingetreden klimaatsverbetering aan het einde van de
Würm-ijstijd werd de plantengroei weer mogelijk. Het zand werd door

s t u i f z a n d d e k , d u n n e r dan 4 0 c m
podzolprof iel
zandondergrond
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de vegetatie vastgelegd, waardoor de wind geen vat meer kon krijgen
op dit materiaal. Later werd deze vegetatie plaatselijk door de mens
weer vernield, o.a. door ontbossing, het steken van plaggen en ont
ginning. Hierdoor kreeg de wind opnieuw vat op het zand en werd het
weer verplaatst, waardoor stuifzandgebieden ontstonden. Het weste
lijke gedeelte van de Liesberg grenst aan een groot stuifzandcomplex,
waarin oudere afzettingen afgedekt zijn door een dun laagje matig
fijn stuifzand (zie afb. 4)• Het stuifzanddek is binnen het onder
zochte gebied nooit dikker dan 40 cm.
b. Bodemvorming
In de voorgaande paragraaf is uiteengezet, op welke wijze in de
loop van de tijd zand, grind en klei werden afgezet en hoe dit aan
leiding heeft gegeven tot het ontstaan van een bepaald reliëf.
Na de afzetting is het materiaal niet onveranderd blijven lig
gen, maar er is bodemvorming in opgetreden. Onder invloed van het
klimaat, de aard van het moedermateriaal, de vegetatie, het reliëf
en de tijd (bodemvormende factoren) spelen zich bodemvormende pro
cessen af, die resulteren in zeer verschillende bodems.
In het gekarteerde gebied zijn voornamelijk podzolen ontstaan,
gronden die gekenmerkt zijn door een z.g. A B C profiel.
Verschillende stoffen, waarvan de belangrijkste in dit geval zijn
humus, ijzer, aluminium en soms klei, zijn in beweging gekomen en
op bepaalde diepten weer neergeslagen. Zo bezitten sommige podzolen
onder de zwarte bovengrond (Al) een sterk gebleekte laag (A2) met
daaronder een sterk humeuze zwarte band (B2h) en daaronder op ca.
25 cm diepte een ijzerbandje (B2ir), dat voor water ondoorlatend
is. Nog dieper vindt men een bruine laag (B2) met daaronder het
onveranderde materiaal (c).
Afhankelijk van de ter plaatse werkzame bodemvormende factoren
treden deze verschijnselen meer of minder duidelijk op. Bit komt in
het onderzochte gebied duidelijk tot uiting. Zo is het jonge stuif
zand nog maar zwak gepodzoleerd, al is het zand mineralogisch arm en
goed doorlatend. Daarentegen is het mineralogisch arme, goed door
latende dekzand en het grindhoudende grove zand sterk gepodzoleerd
(factor tijd). Bij gronden, die iets leem bevatten en daardoor iets
minder doorlatend en mineralogisch rijker zijn, is de podzolering •
veel minder sterk.
Be invloed van de mens op de bodemvorming is gering in het on
derzochte gebied. Be vorming van stuifzand is een gevolg van het
ingrijpen van ie mens op de vegetatie (zie onder a).
Slechts in de omgeving van Vierhouten en in het zuidelijke ge
deelte van de Elspeetse heide werden enkele stukjes voormalig cul
tuurland aangetroffen. Be humeuze bovengrond is veelal wat dikker,
doordat bij de ontginning de verschillende lagen met elkaar vermengd
zijn.
In het noordelijke gedeelte van de Liesberg is een kleine opper
vlakte geëgaliseerd, die dienst doet als opslagterrein.

IV

BOBEMKUNBIGE INBELING EN LEGENDABESCHRIJVING VAN DE BODEMKAAHT
(bijlage 1)
Be geschiktheid van de gronden voor het berijden met tanks is af
hankelijk van verschillende factoren. Beze factoren zijns reliëf, gra
nulaire samenstelling van het zand, het voorkomen van humeuze lagen

stagnatie water
podzolprofiel met

B 2 h e n o n d o o r l a t e n d i j z e r b a n d j e ( B2ir )

zandondergrond
Afb. 5

Doorsnede

Afb.6

Afvoerloze

door

een

afvoerloze

laagte

laagte die onder water

staat

(Foto

Vleeshouwer

NrR18-192)
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(mate van podzolering) in het profiel en de hoogteligging boven
het grondwater. De bodemkundige hoofdindeling is dan ook voorname
lijk hierop gebaseerd.
Alle gronden in het onderzochte gebied liggen meer dan 120 cm
boven het grondwater. Toch komen er kleine verspreide gedeelten
voor, die periodiek of gedurende het gehele jaar onder water staan.
Begenwater stagneert op een ondoorlatend ijzerbandje en verdwijnt
alleen maar door verdamping (zie afb. 5 eïl 6)•
De indeling is als volgt s
Gzh. Sterk geascidenteerde,_grindloze of grindarmex st_erk gej>odzo-_
leerde^zandgronden_
De gronden beslaan maar een geringe oppervlakte en komen over
wegend als steile langgerekte ruggen voor. Het zand is meestal
grindloos, terwijl er altijd een sterk ontwikkeld podzolprofiel
met B2h en ijzerbandje (B2ir) in voorkomt. Het leemgehalte vsn
het zand is minder dan 5i°* De korrelgrootte varieert nogal. Er
zijn derhalve twee typen in onderscheiden. Ze zijn hoofdzakelijk
begroeid met struiklieidej op de hellingen ook wel dopheide.
Onderscheiden bodemtypens
GzhL Ni_et_lemig_e, _matig_fijnzandi_ge ,_sterk_g£a£ci.d_enteerdej_ grindloze_of grindar ,_sterk_g£podzol eerde_zandgrond_
Binnen dit bodemtype is de korrelgrootte van het zand betrek
kelijk uniform^ ze varieert van 170 - 210 micron.
Profielbeschrijving
0
4

-

4 cm
8 cm

8

-

16 cm

16

-

22 cm

22
24

—

-

40

-

80

mm

24 cm
40 cm
80 cm
120 cm

heideplag
grijszwart, matig humeus,niet lemig,matig
fijn zand (Al)
grijs, humusarm,niet lemig,matig fijn zand
(A2)
zwart, humusrijk,niet lemig,matig fijn
zand (B2h)
ijzerbandje (B2ir)
donkerbruin, zwak humeus,niet lemig,matig
fijn zand (H2)
bruingeel, humusarm,niet lemig,matig fijn
zand (B3)
blond, humusarm,niet lemig,matig fijn zand

(C)

Gzh2. Wi£t_l£mjLg£,_matig_grofzandiJge_t£t_grofzandigei_ sterk geacci-denteerde,_grindloze _of gr^ndarme,_st>erk_g_epodz£leerd£ z^a.nd- _
grmid
Tot dit type behoren de overige gronden van de Gzh groep. De
korrelgrootte van het zand schommelt rond de 300 micron. De Blaag bij dit type is op vele plaatsen verkit tot een oerbank.
Profielbes chri jving
03 -

3 cm
7 cm

7 -

15 cm

15 -

20 cm

heideplag
grijszwart, matig humeus, niet lemig, ma
tig grof tot grof zand.
grijs, humusarm, niet lemig, matig grof
tot grof zand
zwart, humusrijk, niet lemig, matig grof
tot grof zand

Afb. 7» Sterk geaccidenteerde gronden (grote
hoogteverschillen op korte afstand)
(Foto J.J.VleeshouwersNr.Rl8 - 194J

Afb. 8. Ontsluiting in het complex van niet
tot zwak lemig, grof, matig grof en
plaatselijk matig fijn zand, waarin
duidelijk de verschillen in grindgehalte van het zand op korte afstand
te zien zijn (Foto J»J.Vleeshouwers
Nr.Bl8 - 189)
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20 22 -

22 cm
35 cm

35 -

80 cm

80 - 120 cm

ijzerbandje
zwartbruin, zwak humeus, niet lemig, matig
grof tot grof zand (oerbank)
geelbruin, humusarm, niet lemig, matig grof
tot grof zand
blond, humusarm, niet lemig, matig grof tot
grof zand,

Gzm. Sterk geaccidenteerde grindl£Z£ of_grindarme _ra£tig_gep£dzo_le_erde_zandgronden_
De oppervlakte is maar gering. Evenals de gronden van de Gzh
groep liggen deze gronden in steile langgerekte ruggen. Het
zand is ook grindloos.
De B2h en het ijzerbandje ontbreken altijd in de matig gepodzoleerde zandgronden, terwijl de A2- en B-lagen veel minder sterk
ontwikkeld zijn. Grote verschillen in korrelgrootte en leemgehalte van het zand komen niet voor, zodat ma,ar één type is on
derscheiden. De begroeiing bestaat uit laag opgaand kreupel
hout (eiken) en struikheide
Onderscheiden bodemtype?
Gzml. Ni_et_l_em3.g£,_matig_f3jnzandi_g_e,_st_erk_gea£ci.d£nte_erdeJL grindl£Z£
£f_grindarmeJL matig ge£odzol£erd_e zandgrjond.
Wat betreft de korrelgrootte van het zand komt dit type geheel
overeen met (Gzhl)s het leemgehalte is enkele procenten hoger,
maar blijft beneden 10$.
Profielbes chrijving
0 3 -

3 om
15 cm

15 -

30 cm

30 -

50 cm

50 -

80 cm

80 - 120 cm

heideplag
grijszwart, matig humeus, niet lemig, ma
tig fijn zand
zwartgrijs, zwak humeus, niet lemig, matig
fijn zand
bruingeel, humusarm, niet lemig, matig fijn
zand
gelig, humusarm, niet lemig, matig fijn
zand
blond, humusarm, niet lemig, matig fijn zand

Gyh. Sterk geac_cident_eerd£,_grindhoudendex sterk gejjodzoleerde zandgronden
Een grote oppervlakte van het gebied wordt door deze gronden in
genomen. De hoogteverschillen op korte afstand zijn groot. Het
zand is grindhoudend, maar de hoeveelheid grind wisselt sterk.
Vooral de hoogste delen zijn grindrijk (zie afb. 7 en 8).
In het sterk ontwikkeld podzolprofiel, dat in deze gron
den is gevormd,worden meestal een. B2h en een ijzerbandje (B2ir)
aangetroffen. De korrelgrootte van het zand wisselt zeer sterk
op korte afstand . Ook het leemgehalte varieert van niet tot
zwak lemig? de grootste oppervlakte is niet lemig. Door deze
grote verschillen op korte afstand, was het niet mogelijk de
verschillen in leemgehalte en zandgrofheid op de kaart te on
derscheiden en deze zijn dan ook als complex aangegeven.
De begroeiing bestaat overwegend uit struikheide.
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Onderscheiden bodemtype (complex)
(fyhl. Complex van niewak lemige^ ^rjofz_andig£,_matd.g_grofzandige_en plaatselijk matig fijnzandige^ _sjterk_g£accidente_erdex
grindhoudende sterk gegodzoleerde z_andgrond
In dit complex varieert de korrelgrootte van het zand van 150
tot > 3OO micron. Het leemgehalte is gering (< 5$)! kleine
oppervlakten komen voor met meer dan 10fo leem.
Omdat het onmogelijk was een kenmerkend profiel voor deze gron
den te beschrijven,zijn er van de profielen, die het meest voorko
men, twee profielbeschrijvingen gemaakt.
Profielbeschrijving_a
0 2 -

2 cm
10 cm

10 -

25 cm

25 -

35 cm

35 37 -

37 cm
80 cm

80 - 120 cm

heideplag
zwartgrijs, matig humeus, grindarm, niet
lemig grof zand
grijs, humusarm, grindarm, niet lemig grof
zand
zwart, humusrijk, grindrijk, niet lemig
grof zand
ijzerbandje
donkerbruin - geelbruin, humusarm, grindhoudend, niet lemig grof zand
blond, humusarm, grindhoudend, niet lemig
grof zand.

Profielbeschrijving b
0 3 -

3 cm
8 cm

8 -

15 cm

15 -

20 cm

20 22 -

22 cm
80 om

80 - 120 cm

heideplag
zwartgrijs, matig humeus, grindarm, niet
lemig, matig grof zand
grijs, humusarm, grindarm, niet lemig,
matig grof zand
zwart, humusrijk, grindhoudend, niet lemig,
matig grof zand
ijzerbandje
donkerbruin - geelbruin, humusarm, grind
arm, niet lemig, matig grof zand
blond, humusarm, grindarm, niet lemig, ma
tig grof zand.

Vzh. Vlakke_tot_zwak go^vende^grindloze^of grindarme,_sterk gejsoclzoie£rde_zandgr°nden_
Deze gronden komen verspreid over een betrekkelijk grote opper
vlakte van het gebied voor» Een duidelijk verschil met de groep
Gzh is wel de vlakkere ligging van deze gronden. Het zand is
overwegend grindloos. In deze sterk gepodzoleerde gronden zijn
niet overal even duidelijk een B2h en een ijzerbandje (B2ir)
ontwikkeld^ ze ontbreken geheel op plaatsen, waar het zand
zwak lemig is,
De korrelgrootte en lemigheid van het zand verschillen
plaatselijk nogal, zodat er vijf typen in ondersch siden zijn.
De gronden zijn hoofdzakelijk begroeid .-net struikhe.i.de, plaat
selijk ook met dopheide (het zand is daar zwak lemig).

- 8 -

Onderscheiden bodemtypens
Tfehl. Ni_et_l_em^g£,_raatig_fijnzandi:g£,_vlaWc£ tot £wak_golvende,_grindloz_e_of £ri:ndarme,_sterk_gepod£o31e£rde_zand.grond_
Dit type komt, afgezien van de ligging, overeen met Gzhl; al
leen is het zand iets fijner, de korrelgrootte varieert tussen
150 - I80 micron. Ook de B2h en het ijzerbandje zijn minder
sterk ontwikkeld.
Profielbeschrijving
03 -

3 cm
7 cm

7 -

15 cm

15 -

25 cm

25 - 27 cm
27 - 45 cm
45 - 90 cm
90 - 120 cm

heideplag
grijszwart; matig humeus, niet lemig, ma
tig fijn zand
zwartgrijs, zwak humeus, niet lemig, matig
fijn zand
bruinzwart, sterk humeus, niet lemig, ma
tig fijn zand
zwak ontwikkeld ijzerbandje
bruin, zwak humeus, niet lemig, matig fijn
zand
bruingeel, humusarm, niet lemig, matig fijn
zand
blond, humusarm, niet lemig, matig fijn
zand.

"\fih2. Ni_et_l£mi.ge,_mat^g_grofzandige_tot_grofzandige^_ vlakke_tot
z^wBfe_golvend£,_grindloz^e_of grindarme ,_sterk_gepodzoleerde
zandgrond
Dit bodemtype is,afgezien van de zeer vlakke ligging, geheel
te vergelijken met Gzh2.
Profielbeschrijving
04-

4 cm
12 cm

12 -

20 cm

20 -

25 cm

25 - 27 cm
27 - 40 cm
O

NO

40 -

cm

90 - 120 cm

heideplag
grijszwart, matig humeus, niet lemig, ma
tig grof tot grof zand
grijs, humusarm, niet lemig, matig grof
tot grof zand
zwart, humusrijk, niet lemig, matig grof
tot grof zand
ijzerbandje
zwartbruin, zwak humeus, niet lemig, matig
grof tot grof zand
geelbruin, humusarm, niet lemig,matig grof
tot grof zand
blond, humusarm, niet lemig, matig grof tot
grof zand

"fëb.3« Ni_et_en zwakj.anige^ matig fijnzandige^ vlakke_tot_zwak gol^v^end^
grandioz£ ^^grindarme^ s_t_erk gejaodzol_eerd_e jzandgrond
De korrelgrootte van het zand in dit bodemtype ligt rond de
150 micron, plaatselijk is het fijner (120 micron). Het zand is
overwegend zwak. lanLg (10-17.5$ < 50 micron), doch ook plaatse
lijk niet lemig (< 10$ < 50 micron). Het leemgehalte neemt naar
beneden meestal af.
Het ijzerbandje ontbreekt, terwijl de B2h zwak ontwikkeld is in
deze sterk gepodzoleerde gronden. De overgangen tussen de ver
schillende lagen zijn daarom minder scherp? ze gaan geleidelijk
in elkaar over.

Profielbeschrijving
2 cm
7 cm

-j
1

0 2 -

cm

11 -

16 cm

16 -

26 cm

26 - 90 cm
90 - 120 cm

heideplag
grijszwart, matig humeus, zwak lemig, ma
tig fijn zand
bruingrijs, zwak humeus, zwak lemig, matig
fijn zand
bruinzwart, sterk humeus, zwak lemig, ma
tig fijn zand
zwartbruin, matig humeus, zwak lemig, ma
tig fijn zand
geel, humusarm, zwak lemig, matig fijn
zand
blond, humusarm, niet lemig, matig fijn zand

Vzh4. Ni_e"t_tot_zwak lenigs^ ®ati£ grofz_andi_g£ en_grofz and.igej_ vlakke_
tot zwak_golvende, grindloze of grindarme,_sterk_ge_p£dzol;e_erde_
z^andgrond
Bij dit bodemtype loopt de korrelgrootte van het zand nogal
uiteen? n.l. van 210 - > 3OO micron. Ook komt plaatselijk wat
grind voor, hoewel in geringe hoeveelheden. Het zand is over
wegend niet lemigi in het noordelijke deel van de Elspeetse
heide is het leemgehalte wat hoger (_+ 10$ < 50 micron).
Profie1bes chrijving
0 3 -

3 cm
9 cm

9 20 -

20 cm
28 cm

28 30 -

30 cm
50 cm

50 -

85 cm

85 - 120 om

heideplag
grijszwart, matig humeus, niet lemig, grof
zand
grijs, humusarm, niet lemig, grof zand
zwart, humusrijk, grindhoudend, niet lemig,
grof zand
ijzerband
donkerbruin, zwak humeus, grindarm, niet
lemig, grof zand
bruingeel, humusarm, grindarm, niet lemig,
grof zand
blond, humusarm, grindarm, niet lemig, grof
zand

Vzh5» Zwaklemlge^ matig
zwak £olvende_j_ grindl°_ze_°f gri_ndarme,_sîe£k_g£p£dzol^e_erde_zandgrond_
Het zand is zwak lemig en de korrelgrootte varieert van 150 210 micron. De B2h en het ijzerbandje ontbreken in deze profie
len.
In het zand komen fijne grindjes voor, plaatselijk in bandjes.
Profielbeschri jving
0 3 -

3 cm
15 cm

15 -

20 cm

20 - 40 cm
40 - 90 cm
90 - 120 cm

heideplag
grijszwart,sterk humeus, zwak lemig, matig fijn
za.nd, met wat fijne grindjes
zwartgrijs, zwak humeus, zwak.Je.mig, matig
fijn zand, met wat fijne grindjes
bruinzwart, matig humeus, zwak lemig, matig
fijn zajid, met wat fijne grindjes
geel, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand,
met wat fijne grindjes.
blond, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand,
met wat fijne grindjes.
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Vzm. VlaMçe_tot_zwak golvende^ grindloze of_grindarmex matig ge£od-__
zoleerd<3__z andgronden_
De oppervlakte van deze gronden, waarvan het grootste deel vooiv
komt op de Elspeetse heide, is kleiner dan die irn %h.Het zand is
overwegend grindloos, B2h en ijzerbandje ontbreken altijd in de
ze matig gepodzoleerde gronden, terwijl de A2—en de B-lagen
veel minder sterk ontwikkeld zijn dan bij de Vzh groep. De kor
relgrootte en lemigheid van het zand verschillen nogal, zodat
er vier typen in onderscheiden zijn. De begroeiing bestaat uit
struikheide en dopheide^ op de sterk lemige gronden uit dop
heide en een grasvegetatie (voornamelijk molinea).
Onderscheiden bodemtypens
"fem3« Niet_en ^w^_l£Mige,_matig_fijnzandig£,_vlakke tot £wak_golven-_
de_2_ gr.indl£z e o_f_grindarrnei matig gep°dzol£erd£ _zandgr£nd
De korrelgrootte van. het zand varieert van 150 - 210 micron,
het leemgehalte van 7 - 13$»
Profielbeschrijving
02 cm
2 - 15 cm
15 -

30 cm

30 -

80 cm

80 - 120 cm

heideplag
zwartbruin, matig humeus, zwak lemig, ma
tig fijn zand
grijsbruin, zwak humeus, zwak lemig, matig
fijn zand
bruingeel, humusarm, zwak lemig, matig fijn .
zand
blond, humusarm, zwak lemig, matig fijn
zand.

Vzm4« Niet_en zwak_lemige,_matig_fijnzandige en _matig_grofzandige^
vlakke_t_ot_zwak golvendeA gri_ndl£Z_e of_grindarme^_ matig ge^od,-^
jsole£rde_zanjigrond_
Binnen dit type wisselt de korrelgrootte van het zand nogal
sterk (18O - 3OO micron). Het leemgehalte varieert van 7-13$»
Plaatselijk komt ook wat grind voor, echter in geringe hoeveel
heden.
Profielbeschrijving
03 -

3 cm
17 cm

17 -

35 cm

35 -

85 cm

85 - 120 cm

heideplag
zwartbruin, matig humeus, niet lemig, ma
tig grof zand
bruingrijs, zwak humeus, niet lemig, ma
tig grof zand
bruingeel, humusarm, niet lemig, matig
grof zand
blond, humusarm, niet lemig, matig grof
zand.

Vzm5» _Zwak_lemlge,_mati.g_fijn_zandige,_vlakke tot zwak_go1vend_e
grindloz£ of_grindarme± matig geJ)odz£l£erde _zandgr£nd
Dit bodemtype komt overeen met Vzh5
hier minder sterke podzolering.

met uitzondering van de
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Profielbeschrijving

30 -

O

1

H-

0 2 cm
2 - I 5 cm
cm

80 cm

80 - 120 cm

heideplag
zwartbruin, matig humeus, zwak lemig, ma
tig fijn zand, met wat fijne grindjes
geelbruin, zwak humeus, zwak lemig, matig
fijn zand, met wat fijne grind jes
bruingeel, humusarm, zwak lemig, matig fijn
zand, met wat fijne grind jes
blond, humusarm, zwak lemig, matig fijn
zand, met wat fijne grind jes.

Vzm7. Sterk jLemige,_ fijnzand.i£e_en matig fynzandigei vlakke_tot_zwak
£°iv£nÉex grïnd;l£z_e £f_g£indarraej_ matig gepodzoIeerd e zand
grond
~
. De korrelgrootte van het sterk lemige zand varieert van 120 170 micron. Het leemgehalte neemt naar beneden sterk toe tot
sterk zandige leem. Uitzondering hierop vormt een kleine op
pervlakte in het zuidelijke deel van de Elspeetse heide, waar
het leemgehalte naar beneden afneemt tot zwak en niet lemig
zand.
Het zand is overwegend grindloos. Er zijn twee profielen beschrevens één met een leemlaag in de ondergrond en één met af
nemend leemgehalte naar beneden.
Profielbeschrijving a (met leemlaag)

0
2

-

2 cm
15 cm

15

-

30 cm

30
60
100

-

-

60 cm
100 cm
120 cm

heideplag
bruingrijs, matig humeus, sterk lemig, fijn
zand
geelbruin, zwak humeus, sterk lemig, fijn
zand
gelig, humusarm, sterk lemig, fijn zand
bruingeel, humusarm, sterk.zandige leem
blond, humusarm, zwak lemig, matig fijn
zand

Profielbeschrijving b (zonder leemlaag)
-

2 cm
25 cm

2

-

25

-

35 cm

35

-

80 cm

80

-

120 cm

heideplag
grijszwart, sterk humeus, sterk lemig, matig fijn zand
zwartbruin, matig humeus, sterk lemig, ma
tig fijn 7,and
gelig, humusarm, zwak tot sterk lemig, matig fijn zand,.
blond, humusarm, zwak lemig, matig fijn
zand

Yzw. Vlakke_tot_zwak golvende^ gri.ndloze £f_grindarmex wein.ig__ge-_
podz£leerdjs z_and£ronden
Deze gronden nemen de kleinste oppervlakte in van alle onder
scheidingen. Ze onderscheiden zich van de sterk en matig gepodzoleerde gronden door het ontbreken van een B2h, een ijzer
bandje en een A2-laag. Deze gronden bevatten slechts weinig hu
mus in de Al. De B-laag is maar zwak ontwikkeld en bestaat
hoofdzakelijk uit ingespoeld ijzer. Grote verschillen in korrel
grootte en leemgehalte van het zand komen niet voor.
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Er is derhalve maar één "type onderscheiden.
Binnen boorbereik gaat het zand plaatselijk abrupt over in
zware klei (fluvio-glaciale klei). Het zand is bijna altijd
grindloos» De begroeiing bestaat overwegend uit laag opgaand
kreupelhout (eik), struik- en dopheide.
Onderscheiden bodemtypes
Vzw8. Sterk l©migex matig fjjnzandige_tot_matig grofzandige^ vlakke_
tot £wak_golvend£,_grindl_o£e_of grindarme >_weinig gepodzoleerde_zandgrond_
"~
Be korrelgrootte van het zand varieert van 160 - 210 micron.
Het zand is altijd sterk leraig( > 17$ < 50 mu).
Profielbeschrijving
0 3 -

3 cm
8 cm

heideplag
zwartgrijs, zwak humeus, sterk lernig, ma
tig fijn zand
gelig, humusarm, sterk lemig, matig fijn
zand
blond, humusarm, sterk lemig, matig fijn
zand o

8 - 90 cm
90 - 120 cm
Vyh. Vl^b^c<3
_zandgr0fid en

golvende, grindhoudende, sterk gepodzoleerde

Deze gronden komen over een betrekkelijk grote oppervlakte
voor. Het zand is overwegend grindhoudend en altijd sterk gepodzoleerd. In tegenstelling tot de groep Gyh komen hier geen
grote hoogteverschillen en evenmin grote verschillen in korrel
grootteen leemgehalte van het zand voor. De begroeiing bestaat
hoofdzakelijk uit struikheide, op vochtiger plaatsen (stagna
tiewater) ook dopheide.
Onderscheiden bodemtypes
•\fyh2. Niet_tot_zwak le^ige^. üïaii£ gr£fzandig_e _efi_grofzandige^ vlakke_
tot ^wak__g£lvende,__grindhoud_ende_2_ sterk gepodzoleerde: _zandgrond
Het leemgehalte van het zand is laag (niet lemig), met uitzon
dering van het uiterste zuidoosten van de Elspeetse heide,
waar het zand in de bovenste 50 & 60 cm van het profiel zwak
lemig is.
De korrelgrootte van het zand is overwegend groter dan 3OO mu.
Plaatselijk is het ook kleiner dan 3OO micron, vooral in het
westelijke gedeelte van de Liesberg.
Profie1bes ehrijving
0 2-

2 cm
8 cm

8-

20 cm

20 -

28 cm

28 - 30 cm
30 - 45 cm
45 -

80 cm

80 - 120 cm

heideplag
grijszwart, matig humeus, niet lemig, grindarm grof zand
grijs, humusarm, niet lemig, grindarm grof
zand
zwart, humusrijk, niet lemig,grindrijk graf
zand
ijzerband
bruin, zwak humeus, niet lemig, grindhou
dend grof zand
bruingeel, humusarm, niet lemig, grindhou
dend grof zand
blond, humusarm, niet lemig, grindhoudend
grof zand.
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Toevoeging
Stuifzandd_ek_dunner dan 4,0_cm
In het westelijke gedeelte van de Liesberg zijn verschillende
typen (Gyhl, Vyh2, Vzhl, Vzh4, Vzm5) afgedekt met een dun laag
je stuifzand, waarin een zwak podzol-profiel is ontwikkeld. Op
de bodemkaart is dit laagje, dat altijd dunner is dan 40 cm»
aangegeven met een toevoeging. Dit wil echter niet zeggen, dat
het minder belangrijk is, maar kaarttechnisch is dit een goede
oplossing. Het zand is zeer uniform van samenstelling, wat be
treft de korrelgrootte ( < 57°
50 micron).
Profielbes chrijving
02 -

2 cm
6 cm

6 - 30 cm
30 - 120 cm

heideplag
zwartgrijs, zwak humeus, niet lemig, matig
fijn zand
bruin, humusarm , niet lemig,matig fijn zand
zie beschrijvingen van Gyhl, Vyh2, Vzhl,
Vzh4, Vzm5.

Bijzondere onderscheidingen;
In deze groep zijn die gronden opgenomen, die niet in de eer
der beschreven typen konden worden ondergebracht.
N

Afvoerloze laagten, die periodiek of steeds onder water staan
Zoals reeds in het begin van dit hoofdstuk is opgemerkt, komen
verspreid over het gehele gebied, maar vooral in de sterk geac
cidenteerde gronden, kleine gedeelten voor, die periodiek of
het gehele jaar door onder water staan.
Onder deze vochtige omstandigheden heeft in de bovenste laag
van het profiel een sterke humusophoping plaatsgehad, waardoor
deze bovengrond humusrijk tot venig is geworden. Zuiver veen is
nergens in deze laagten aangetroffen. De begroeiing bestaat wit
vochtminnende planten (molinea^dwergbies, zegge).
Profielbeschrijving
05 -

5 orn
25 fcm

MC

\rL
1

40 cm

40 - 45 cn
45 - 48 cm
48 - 70 cm
70 - 100 om
100 - 120 cm
E

venige zode
zwart, humusrijk tot venig, niet lemig,
matig grof zand
zwartgrijs., humusarm, niet lemig, matig
grof zand
zwart, humusrijk, niet lemig, matig grof
zand
ijzerband
donkerbruin, humusarm, niet lemig, matig
grof zand (oerbank)
•bruingeel, humusarm, niet lemig, matig
grof zand
blond, humusarm, niet lemig, matig grof
zand.

Vo£rmalig _eu1tuur1and_
In het onderzochte gebied liggen enkele kleine oppervlakten
voormalig cultuurland. De profielen zijn doorgaans 30 - 40 cm
diep verwerkt, waardoor de verschillende lagen van het oor
spronkelijke podzol-profiel met elkaar vermengd zijn. Hierdoor

Af"b. 9« Diepe erosiegeuls hollingerosie op kame"terras (Foto J.J.VleeshouwersNr.Rl8-l87)

-

*

Afb. 10. Modderpoelen (Foto J.J.Vleeshouwers
Nr.Hl8 - 191)

Afb. 11. Modderpoelen (Foto J.J.Vleeshouwers
Nr.Bl8 - I90)

ontbreken de. A2-en B2h-laag en het ijzerbandje. De grijszwarte
bovengrond ligt direct op de B-laag.
Profielbes chrijving
0 - 40 cm
40 - 80 cm
80 - 120 cm

grijszwart, matig humeus, niet lemig, ma
tig grof zand,verwerkt
bruingeel, humusarm, niet lemig, matig
grof zand
blond, humusarm, niet lemig, matig grof
zand.

—> Sterk verwerkte gronden
In het noordelijke deel van de Liesberg komen over een kleine
oppervlakte diep verwerkte en geëgaliseerde profielen voor. Deze
zijn niet nader onderverdeeld. De vele kleine grindgroeven, die
verspreid over het gebied voorkomen, zijn te klein van omvang
om ze op de kaart aan te geven.

FACTOREN, DIE DE GESCHIKTHEID YM DE GROND VOOR HET BERIJDEN MET
TANKS DOEN AFNEMEN
Wanneer bepaalde gronden intensief met tanks worden bereden, kan
dit minder gewenste gevolgen hebben. In het volgende zullen deze ge
volgen, die dus tevens van belang zijn voor de geschiktheid voor het
berijden met tanks worden behandeld.
a. Erosie
Dit gevaar is alleen aanwezig in gebieden met grote hoogtevers dil
len, dus in de sterk geaccidenteerde gedeelten van het oefenter
rein. Wanneer de tanks loodrecht op de helling rijden, zal in
regenrijke perioden water via tanksporen naar beneden stromen
en daarbij zand meevoeren (zie afb. 9)
De helling erosie kan worden tegengegaan door met de tanks zo
veel mogelijk evenwijdig aan de hoogtelijnen te rijden.
b. Vorming van modderpoelen
is een verschijnsel, dat bij het berijden met tanks vooral op
treedt in gronden met humeuze lagen (b.v. humuspodzolen). De
vegetatie wordt namelijk door de rupsbanden vernietigd en op
plaatsen, waar de tanks regelmatig van richting veranderen,
ontstaan diepe kuilen. Tijdens overvloedige regenval kan,als
gevolg van het ontbreken van een beschermend plantendek en het
vermalen van de humeuze lagen door de rupsbanden, humeus zand
gemakkelijk wegspoelen. Dit verzamelt zich dan als een zwarte,
humeuze papperige massa in bovengenoemde kuilen of in a.ndere
afvoerloze laagten (zie afb. 10 en ll).
In de weinig gepodzoleerde gronden kunnen vooral op de draadpunten van de tanks ook modderpoelen optreden. Door het berij
den wordt de structuur vernield en de bovengrond wordt zeer
ondoorlatendo
Deze kuilen met zand dichten, helpt weinig, aangezien de rups
banden het zand en de humeuze brij toch weer zullen vermengen.
Het kwaad zou daardoor alleen maar verergeren. Immers de brij
wordt dan nog dikker.
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c.

Vorming van stofwolken
Onder stofwolken wordt hier verstaan wolken van zeer fijne gronddeeltjes, die bij windstil weer urenlang in de lucht kunnen blij
ven hangen en soms tot grote hoogte opstijgen. Voor hen, die
regelmatig in deze stofwolken moeten verblijven, b.v. bedienings
manschappen van tanks, is het gevaar voor silicose niet denkbeel
dig.
Stofwolken kunnen o.m. ontstaan onder de volgende omstandighedeni
1. droogte; dus een hoge ligging boven het grondwater»
2. ontbreken van een beschermend vegetatiedek»
Dit is o.a. het geval op die plaatsen, waar het plantendek
door tanks is vernield.
3» humeuze lagen (b.v. podzolen) moeten aanwezig zijn.
4. het zand moet tweetoppig zijn, d.w.z. behalve grovere zand
korrels moeten ook zeer fijne gronddeelt jes (leem) aanwezig
zijn.
Aan al deze factoren wordt bij de zwak en sterk lemige,matig en
sterk gepodzoleerde zandgronden voldaan. Bij intensief gebruik
van tanks op deze gronden is het gevaar voor het ontstaan van
stofwolken dan ook groot.

VI

JE BODEMGESCHIKTHEÏDSKAART VOOB HET BERIJDEN MET TANKS (bijlage 2)
In hoofdstuk V is besproken, welke gevolgen het oefenen met
tanks op de verschillende gronden kan hebben. Daaruit blijkt, dat
alleen humusarme zandgronden voor het berijden met tanks in aanmer
king komen. Op alle andere gronden zijn er één of meerdere bezwaren.
In verband met het bovenstaande is op de geschiktheidskaart de vol
gende indeling gemaakt.
Klasse II

Geschikt
In deze klasse zijn die gronden ondergebracht, waarbij
het gevaar voor de vorming van modderpoelen, stofwolken
en het optreden van erosie gering is. Het oppervlak van
deze gronden is gering, alleen bodemtype Vzw8 is in deze
klasse ondergebracht. Deze gronden zijn wel sterk lemig,
maar bevatten weinig humus en zijn derhalve geschiktj leem
en humus tezamen geven stofwolken.

Klasse III

Minder geschikt
In deze klasse vallen alle overige gronden, maar omdat
de in hoofdstuk V genoemde bezwaren niet bij al deze
gronden aanwezig zijn, is deze klasse weer onderver
deeld in drie subklassen?
IIIa Gevaar_voor hellingero_sie en_de vorming van mod
derpoelen
In deze subklasse vallen alle stark geaocident eerde,
niet tot zwak lemige, matig en sterk gepodzoleer
de gronden (Gyhl, Gzhl, Gzh2, Gzml).
Illb

Gevaar_voor de_vorming van_m£dderpoelen
In deze subklasse zijn alle vlakke tot zwak gol
vende,niet en zwak lemige, matig en sterk gepod
zoleerde gronden ondergebracht (Vzhl, Vzh2, Vzh3,
Vzh4, Vzm3, Vzm4, Vyh2j.
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Ille

Gevaar_v£°r de_V£rmi^_van_m_odde rp£el_en £n_
£tofwolken_
In deze subklasse zijn alle vlakke tot zwak gol
vende, zwak en sterk lemige, matig en sterk gepodzoleerde gronden samengevoegd (Vzh5, Vzm5, Vzm7)•

Toevoegingen
De afvoerloze la,agten, die periodiek of steeds ander water
zijn met een toevoeging aangegeven, omdat het gevaar' voor
ming van modderpoelen zeer groot is op deze plaatsen.
De kleine oppervlakten bos in het onderzochte gebied zijn
aangegeven met een toevoeging. Hier kan men alleen rijden
de bospaden.
De sterk verwerkte gronden zijn niet geclassificeerd.

VII

staan,
vor
ook
over

VERKLARING VAN ENKELE BODEMKÜNDIGE TERMEN
leem
niet lemig
zwak lemig
sterk lemig
sterk zandige leem
fijn zand
matig fijn

zand

matig grof zand
grof zand

gronddeeltjes, die kleiner zijn dan 50
micron
minder dan lOfo van de gronddeelt jes zijn
kleiner dan 50 micron
10 à 17*5% van de gronddeeltjes zijn klei
ner dan 50 micron
17 «5$> & 32.5$ vs*1 de gronddeelt jes zijn
kleiner dan 50 micron
32.5 à 50$ van de gronddeeltjes zijn klei
ner dan 50 micron
zand, dat overwegend bestaat uit korrels
met een diameter van 90 - 150 micron
zand, dat overwegend bestaat uit korrels
met een diameter van 150 - 210 micron
zand,dat overwegend bestaat uit korrels
met een diameter van 210 - 300 micron
zand, dat overwegend bestaat uit korrels
met een diameter groter dan 300 micron

1 micron (of 1 mu) = 0.001 mm.

VIII

RESULTATEN VAN DE VEGETATIEK ABTERING
De vegetatiekartering geeft een beeld van de verschillen in de
begroeiingen, die nauw samenhangen met het relief en de bodemgesteld
heid. De indeling berust op empirisch onderscheiden typische soor
tencombinaties en dominantie van soorten binnen de plantengemeen
schappen. Met het oog op de grote schaal, waarop de vegetatiekaart
is getekend, zijn er enkele vereenvoudigingen toegepast. Zo zijn
kleine verschillen verwaarloosd en afzonderlijke kleine plekjes
vs.n dezelfde aard samengevoegd.
a. Toelichting bij de te sparen terreinen
Het
gen
het
tie

sparen van bepaalde terreingedeelten bij militaire
kan zowel van belang zijn voor de natuurwetenschap
landschapsschoon en de recreatie. Het behoud van de
op bepaalde gedeelten is tevens van betekenis voor

oefenin
als voor
vegeta
de heide-
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regeneratie in de omgeving en voor afremming van wind- en water
erosie. In een ten gevolge van militaire oefeningen grotendeels
vernielde heidevegetatie vormen de plekken waar nog vitale heide is
overgebleven de haarden van waaruit de heidesoorten zich opnieuw
over de omgeving kunnen verspreiden. Hieraan moet vooral aandacht
worden geschonken bij het nader uitwerken van het oefensysteem.
In het blok de Liesberg, gelegen ten westen van de weg
Leuvenum-Nunspeet, komen tamelijk grote oppervlakten voor, waarvan
de heidevegetaties en de bodem voor 50$ tot 100$ zijn vernield
(zie afb. 10 en ll).
Op dergelijke plaatsen zal regeneratie, voor zover nog mogelijk,
slechts langzaam en moeilijk plaatsvinden. Deze categorie terreinen
(D) is met een groene kleur op afb. 1 aangegeven.
Een volgende categorie (C) omvat de voor 29$ tot ^Otfo vernielde
terreinen (zie afb. l). Tot deze categorie behoort het grootste ge
deelte van het blok de Liesberg. De vernietiging van vegetatie en
bodem is nog van dien aard, dat regeneratie op korte termijn moge
lijk is.
Ook in het blok ten oosten van de weg Leuvenum-Nunspeet worden
dergelijke plekken reeds aangetroffen, namelijk op de veel bereden
toppen en hellingen van het preglaciale heuvellandschap en op enige
plaatsen in de vlakte, vooral op de plaatsen waar geregeld motor
voertuigen parkeren (zie afb. 7)»
Een andere vorm van vernieling is het graven van mangaten, het
geen vaak het nadeligst is voor zeer bepaalde terreinvormen, die in
natuurwetenschappelijk opzicht een specifieke waarde bezitten. Bij
voorbeeld zijn veel mangaten gegraven in de strubben en de hoogst
interessante hellingvegetaties van de pseudo-osar (langgerekte
zandrv.g).
De vegetatie van deze terreinvormen zal nog grotendeels intact
blijven en ziet er op het eerste gezicht gunstig uit. Evenwel voor
de natuurwetenschap is het interessante - door een eeuwenlange wis
selwerking ontstane - evenwicht tussen bodem, vegetatie en andere
milieufactoren onherstelbaar verstoord.
Vanuit natuurwetenschappelijk gezichtspunt is het wenselijk, dat
deze nadelige vormen van oefeningen zoveel mogelijk beperkt blijven
tot bepaalde gedeelten, die reeds vallen in de categorie voor 25%
tot 50$ vernielde vegetaties, opdat er van bepaalde terreinvormen
ook nog gave gedeelten behouden blijven.
Bij het aanwijzen van de te sparen terreinen dient in het bijzon
der de aandacht gevestigd te worden op het behoud van de relatief op
timaal ontwikkelde, relatief zeldzame vegetatietypen en complexen
daarvan met de overgangsvormen.
De complexen met de grootste gevarieerdheid in milieufactoren
lenen zich eerst goed voor het onderzoek naar de inpassing van de
planten in het miïeu en de onderlinge relaties tussen de componen
ten van de vegetatietypen. Het is voor de natuurwetenschap van veel
belang, dat deze terreinen zoveel mogelijk worden ontzien door man
schappen en voertuigen. Dit geldt in het bijzonder voor de strubben,
de hellingen en de vennen'van de stuifruggen - (pseudo-osar)-complexen.
De in vegetatiekundig en ecologisch opzicht waardevolle terreinvormen
(categorie A) zijn dan ook op de bodemgeschiktheidskaart voor het
berijden met tanks (bijlage 2) aangegeven (zie ook afb. l).
Feitelijk is de Elspeetse heide een natuurlandschapsmonument
van de eerste orde, dat in zijn geheel van de hoogste natuurweten
schappelijke, culturele, landschappelijke en recreatieve waarde is.

- 18 -

Het vormt ook een der karakteristieke voorbeelden van de CentraalVeluwse heidelandschappen met een aantal merkwaardige verschijnselen
als devastatievormen van het voormalige Veluwse-woud, waarvan de
strubben nog de relicten vormen, bosvorming met vliegden en berk
als initiaal stadium van het Eiken-berkenbos en recent ontstaan
van veentjes en vennen in de heide.
Over de fauna is weinig bekend. Reeën en korhoenders komen er
nog voor. Voor de kleinere fauna moet worden verondersteld, dat ze
schakeringen vertoont in samenhang met de karakteristieke verschil
len van de vegetatietypen.
Naar rangorde van afnemende natuurwetenschappelijke betekenis
en toenemende graad van bodem- en vegetatievernieling zijn de vol
gende categorieën onderscheiden en op afb. 1 aangegeven?
A. De in natuurwetenschappelijk opzicht meest belangwekkende
terreinvormen, met relatief zeldzame vegetatietypen en com
plexen daarvan met overgangsvormen.
B. De overige nog gave terreingedeelten, die vooral in het gro
ter geheel van veel betekenis zijn.
C. De voor 25*7° tot 50vernielde terreinen.
D. De voor 5^ tot 100^ vernielde terreinen.
Toevoeging
De kleine oppervlakten bos gelegen in het militaire oefenterrein
zijn aangegeven met kleine(p -cirkels op bijlage 2 en met een groene
kleur (E en Ev) op de vegetatiekaart (bijlage 3). In de aange
plante boszoom kan men uitsluitend rijden over de bospaden. De
meer gesloten strubbenbosjes in de heide zouden om redenen van
natuurwetenschappelijke aard door de voertuigen gemeden dienen
te worden.

Ix

BESCHRIJVING VAN DE VEGETATIEKAART

(bijlage 2)

a. Vegetatiekundige indeling
Plantensociologisch gezien behoren de heidevegetaties van de
Elspeetse heide voornamelijk tot de droge Struikheidegemeenschap
(Calluneto-Genistetum). In geringe mate behoren de vegetaties tot
arme vormen van de Dopheidegemeenschap (Ericetum tetralicis). De
korstmosrijke variant van de Dopheidegemeenschap (Ericetum
tetralicis cladonietosum) is de enige vorm van deze associatie,
die min of meer goed ontwikkeld voorkomt. Deze variant vormt een
overgang naar de Struikheidegemeenschap. De drassige veenmosrijke
vorm van de Dopheidegemeenschap is op de Elspeetse heide onvol
komen ontwikkeld.
De begroeiingen van de vennen zijn, hoewel van veel belang
niet zodanig ontwikkeld, dat zij een of meer plantengemeenschap
pen typisch vertegenwoordigen.
De strubbenbosjes behoren tot het viooltjesrijke Eikenberkenbos (Violeto-Quercetum) en het Eikenberkenbos (Querceto-Betuletum).
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b.

Legendabes chri jving
S.

Droge Struikheidegemeenschap (Callunë.to-Genistetum
typicum). De overheersende soort is struikheide^ in ge
ringe mate kan een tiental andere plantensoorten aanwe
zig zijn. Naast de soorten genoemd bij de varianten zijn
dit vooral schapengras (Festuca ovina), bochtige smele
(Deschampsia flexuosa), liggend walstro (Galium saxatile),
stekelbrem (Genista angli^a) en kruipbrem (Genista pilosa)
De moslaag bevat ook karakteristieke soorten o.a.
klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme), bronsmos (Pleurozium
sohreberi) en franjemos (Ptilidium ciliare). De verbrei
ding van dit vegetatietype over de Elspeetse heide is ty
pisch voor de "laagvlakten", de pseudo-osar en de grindkoppen.

S/Sd. Overgang van S naar Sd en afwisseling van beide typen.
Soortensamenstelling en verbreiding overeenkomstig deze
typen.
Sd.

Dopheiderijke Struikheidegemeenschap (Calluneto-Genisteto)
Soortensamenstelling als type S. Verbreiding veelal in sa
menhang met hellingen of zwakke terreindepressies«

Sd/D. Overgang van Sd naar D en afwisseling van beide typen»
Soortensamenstelling en verbreiding overeenkomstig deze
typen.
D„

Dopheidegemeenschap (Ericetum tetralicis cladonietosum).
Vochtig korstmosrijk type met overheersing van dopheide
(Erica tdralix). Naast soorten uit de Struikheidegemeen
schap bovendien veenbies (Trichophorum caespitosum)?
soms trekrus (Juncus squarrosus) en levermossen. Verbrei
ding? sterke voorkeur voor hellingen, kommen en slenken.

Scyï>z. Overgang van Sd naar Dz en afwisseling van beide typen.
Soortensarnenstelling overeenkomstig deze typen, Verbreidings ka,raicteristiek voor de "hoogvlakte" van het weste
lijk blok.
Dz.

Zeggenrijke dopheidegemeenschappen (Ericetum tetralicis).
Drassig type met blauwe zegge (Carex panicea), gewone zeg
ge (Carex nigra), veenpluis (Eriophorum angustifolium),
soms veenmossen (o.a. Sphagnum compactum). Verbreiding?
sterk gebonden aan steilere hellingen;, kommen en slenken,
karakteristiek voor de "hoogvlakte" van het westelijk
blok.

Vz.

Zeggenrijke venbegroeiingen. Veelal periodiek droogvallend
Soortensamenstelling van oevervegetaties als type Dz, bo
vendien moerasrus (Juncus bulbosus), waternavel
(Hydrocotyle vulgaris), sikkelmos (Drepanocladus spec.).
In het waters pijpestrootje (Molinia coerulea), waterbies
(Heleocharis palustris) en snavelzegge (Cai-ex rostrata).
Verbreiding? beperkt tot slenken en kommen, veelal in
samenhang met pseudo-osar complex.

Vi.

Venbegroeiingen, initiale fase. Alleen in natte winter
maanden water bevattend. Soortensamenstellings fragmen
tair de soorten van type Vz. Verbreiding? in afvoerloze
laagten tussen grindheuvels met struikheidegemeenschap.
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Ev.

Vioolt jesrijk Eikenberkenbos (Violeto-Quercetum). Met zomereik (Quercus robur) en wirrtereik (Quereus petraea). Soortensamenstellings rijk? o.a. met bosanemoon (Anemone fiemorosa)
en fraai hertshooi (Hypericum pulchrum)• Verbreiding op 3semrijke plaats in het oostelijk blok.

E.

Eikenberkenbos (Querceto-Betuletum). Met zomereik (Quereus robur) en wintereik (Quercus petraea). Bostype met bochtige
smele (Deschampsia flaxuosa), blauwe bosbes (Yaccinium
myrtillus) en vossebes (Vaccinium vitis-idaea). Verbreiding;
enige samenhang met pseudo-osar-complex.

S/D. Pseudo-osar-compleXy met contrast van droge Struikheidegemeenschap op de ruggen en Dopheidegemeenschap aan de voet van de
hellingen en in kommen.
S/Dz.Complex met afwisseling van droge Struikheidegemeenschap en
drassige zeggenrijke Dopheidegemeenschap. Verbreiding? vooral
a,an westelijke rand van het westelijk blok.
Varianten
Bijke variant met tandjesgras (Sieglingia decumbéns) en borstel
gras (Nardus stricta)« Verbreiding? enige samenhang met heuvel com
plexen en "laagvlakten". Typisch voor de vochtige hoogvlakte van
het westelijk blok.
Variant met gewoon haarmos (Polytrichum commune) en struiagras
(Agrostis canina). Verbreidings soms duidelijke samenhang met heu
velruggen,, ligt soms a.h.w. in de schaduw van de heuveltoppen. Ook
in laagvlakten aanwezig.
Arme variant met koisbmossen (Cladonia div.spec.). Verbreidings
vaak typisch voor de heuveltoppen van pseudo-osar-complex en de grindheuvels.
Relict van het Eikenberkenbos. Sterk gedevasteerde resten van
strubben, soms nog uitsluitend kruidenvegetatie van type E. Een en
kele maal hierin ook eikvaren (Polypodium vulgare).
Initiale fase van het Eikenberkenbos. Opslag van berk (Betula
verrucosa) en vliegden (Pinus sylvestris)?nogal plaatselijk. Ver
breidings opvallend in type S/hz, meest in de rijkere varianten^
nagenoeg niet in de arme variant.
Kraaiheide (Empetrum nigrum). Typische verbreiding in droge
Struikheidegemeenschap. Op noordhellingen (weinig op zuidhellingen)
vooral in pseudo-osar-complex en ook in grindheuvelcomplex. In het
noordelijk gedeelte van het oostelijke blok ook in "laagvlakte".
Kussentjesmos (Leucobryum glaucum). Typische verbreiding samen met
kraaiheide op noordhellingen van pseudo-osar-complex en - in mindere
mate - van grindheuvels.
Daar ook op
zuidhellingen. Ook in samenhang met strubben in het
zuidelijk gedeelte van het oostelijk blok. Enige voorkeur voor de
Dopheidegemeenschap.
o. Factoren, die de samenstelling van de vegetatie beinvloeden
In de eerste plaats wordt, het voorkomen van de heidevegetaties be
paald door het klimaat. De Struikheidegemeenschap is namelijk in zijn
geografische verbreiding vrijwel beperkt tot het vochtige Atlanti
sche gebied van noordwest-Europa.
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Binnen het verspreidingsgebied bestaan weer fijnere plantengeografisohe verschillen, die zelfs in een betrekkelijk kleine ruimte
als de Veluwe nog tot uiting komen. In tegenstelling met de ipeest
zuidelijk gelegen Veluwse heiden komt b.v. in de Elspeetse heide
de boreale heidesoort kraaiheide (Empetrum nigrum) voor, waarvan de
zuidelijke areaalgrens ongeveer oost-west over de Veluwe loopt.
Ook het microklimaat is van veel invloed op de samenstelling
van de vegetatie. Uit de vegetatiekaart blijkt, dat kraaiheide
(Empetrum nigrum) en kussentjesmos (Leucobryum glaucum) duidelijke
voorkeur vertonen voor het relatief koele en vochtige microklimaat
van de noordhellingen.
Op de zuidhellingen treden daarentegen meer de aan droogte aan
gepaste soorten opj hier zijn het naast struikheide vooral de korst
mossen (Cladonia div.spec.), die de vegetatie samenstellen.
Tevens spelen de korstmossen een belangrijke rol in de vegeta
tiecyclus van de heide. In de verouderde struikheidevegetaties wor
den de door het afsterven van struikheide opengevallen plaatsen in
genomen door grassen en korstmossenVanuit dit stadium kan de heide weer regenereren en moeten de
grassen en korstmossen langzamerhand het veld ruimen.
De jongere vitale en gesloten struikheidevegetaties kunnenook
zeer arm aan korstmossen zijn, vooral als de verjonging het gevolg
is geweest van heidebrand. In een dergelijk stadium bestaat de moslaag van de heide veelal uit een pionierbegroeiing van enkele blad
mossoorten. De oudere heidevegetaties bezitten een geheel andere
moslaag, waarin o.a. voorkomen klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme)
en bronsmos (Pleurozium schreberi).
Deze tijdelijke stadia van de heidevegetatiecyclus zijn echter
niet in de vegetatiekaart tot uitdrukking gebracht.
De factor reliëf was reeds in het geding bij de genoemde hel
lingeffecten. In aansluiting daarop moet worden vermeld, dat de Dop
heidegemeenschap (Ericetum tetralicis) in haar verbreiding nauw sa
menhangt met de hellingen, kommen en slenken, zowel van de "laag
vlakten" als van de hogere plateaus, grindheuvel- en pseudo-osar-complexen.
De Struikheidegemeenschap is typisch voor de "laagvlakten", de
ruggen van de pseudo-osar en de grindheuvels.
Het optreden van de dopheide hangt veelal samen met enige opper
vlakkige stagnatie van de neerslag, hetgeen tot de helling- en komeffecten moet worden gerekend.
Het bovengenoemde moet tevens in verband worden gebracht met de
bodemgesteldheid. Een vergelijking van bodem- en vegetatiekaart laat
zien, dat er een wederkerig verband bestaat tussen bodem en vegeta
tie, zich uitend o.a. in veenvorming, humusvorming en profielvor
ming (podzolering).
X

CORRELATIE BODEMKAART - VEGETATIEKAART
In het onderstaande is weergegevens
a. Een overzicht van de bodemtypen met vermelding van de daarmede
gecorreleerde vegetatietypen.
b. Een overzicht van de vegetatietypen met vermelding van de voor
de vegetatie belangrijkste gemeenschappelijke eigenschappen van
de bij de vegetatietypen behorende bodemtypen.
c. Een samenvatting tot vegetatiecomplexen met vermelding vajti de
daarvoor bepalende bodemfactoren.
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a*

Correlatie bodemtype - vegetatietype
Bodemtypen Gzhl en Vzhls
Niet lemige, matig fijnzandige, grindloze of grindarme, sterk
gepodzoleerde zandgronden.
Gecorreleerde vegetatietypen? S, S/Sd, Sd, Sd/D en D.
Complex met afwisseling van en overgangen naar Struikheidegemeenschap en Dopheidegemeenschap. In het geaccidenteerde bodem
type Gzhl (pseudo-osar) gaan beide vegetatietypen abrupt in el
kaar over, terwijl in het vlakkere bodemtype Vzhl een meer gelei
delijke overgangsreeks aanwezig is.
Het complex behoort vrijwel uitsluitend tot de arme variant met
korstmossen.
Kussentjesmos heeft een sterke voorkeur voor de kommen en noord
hellingen, terwijl kraaiheide meer geassocieerd is met de noord
hellingen entoppen van de pseudo-osar Gzhl.
Bodemtype Gzmls
Niet lemige, matig fijnzandige, sterk geaccidenteerde, grindloze
of grindarme, matig gepodzoleerde zandgrond.
Gecorreleerde vegetatietypens S en E.
Struikheidegemeenschap overwegend behorende tot de arme variant
met korstmossen en locaal fragmenten van de variant met haarmos
en struisgras. Een belangrijke plaats wordt ingenomen door eikenstrubben, rijk aan kussentjesmos en kraaiheide.
Bodemtypen Gzh2 en Vzh2s
Niet lemige, matig grofzandige tot grofzandige, grindloze of
grindarme,sterk gepodzoleerde zandgronden.
Gecorreleerde vegetatietypens S, S/Sd, Sd, Sd/Dz, Dz, Vz, Sd/D,
S/D en D.
Complex met afwisseling van en overgangen naar Struikheidege
meenschap en Dopheidegemeenschap. In het geaccidenteerde bodem
type Gzh2 (pseudo-osar) gaan beide vegetatietypen abrupt in el
kaar over, terwijl in het vlakkere bodemtype Vzh2 een meer ge
leidelijke overgangsreeks regel is.
De arme variant met korstmossen is zeer typisch voor dit complex,
slechts locaal komen fragmenten voor van de varianten met tandjes
gras, borstelgras, haarmos en struisgras.
Kussentjesmos en kraaiheide komen in de meest optimèle vorm samen
voor op de noordhellingen van het pseudo-osar complex Czh2. In
de meest geaccidenteerde terreindelen van dit complex liggen de
belangrijkste zeggenrijke venbegroeiingen en zeggenrijke dopheide
vegetaties. In het vlakke gebied van type Vzh2 ontbreken kussen
tjesmos en kraaiheide nagenoeg.
Bodemtypen; Vzh3 en Vzh4?
Niet en/tot zwak lemige, matig fijnzandige, grofzandige en matig
grofzandige, vlakke tot zwak golvende, grindloze of grindarme,
sterk gepodzoleerde zandgronden.
Gecorreleerde vegetatietypens S, Sd, Sd/D, Vi en Vz.

- 23 -

De meest steile hellingjen en de kommen aan de voet van de hel
lingen zijn het rijkst aan de dopheiderijke Struikheidegemeenschap en ook de ventypen behoren hiertoe. Het vlakkere terrein
is gekenmerkt door de Struikheidegemeenschap met een belangrijk
percentage (10-15$) aan de variant met haarmos en struisgras.
De arme variant met korstmossen "blijft dus dominant en de rijke
variant met tandjesgras en borstelgras komt slechts zeer locaal
voor.
Kussentjesmos en kraaiheide gaa.n samen op de hellingen van het
complex, terwijl in de arme variant van de Struikheidegemeen
schap in de"laagvlakte" kraaiheide apart groeit.
Bodemtype Vzmßs
Niet en zwak lemige, matig fjjnzandige, vlakke tot zwak golvende,
grindloze of grindarme, matig gepodzoleerde zandgrond.
Gecorreleerde vegetatietypens S en E.
Vrijwel uitsluitend struikheidebegroeiingen in het bijzonder de
variant met haarmos en struisgras (50$) en een in vergelijking
met bovenstaande bodemtypen, relatief hoog percentage (20$) aan
de rijke variant met tandjesgras en borstelgras. Ook de arme va
riant met korstmossen blijft vertegenwoordigd (30$)
Kraaiheide en kussentjesmos komen zeer locaal voor en vrijwel
uitsluitend samen met restanten van eikenstrubben.
Bodemtype Vzm4s
Niet en zwak lemige, matig fijnzandige en matig grofzandige,
vlakke tot zwek golvende, grindloze of grindarme, matig gepodzo
leerde zandgrond.
Gecorreleerde vegetatietypens S en E.
Vijwel uitsluitend struikheidebegroeiingen in het bijzonder de
rijke variant met tandjesgras en borstelgras (50$) en een vrij
hoog percentage (25$) aan de variant met haarmos en struisgras.
Opvallend is de rijke groei van kussentjesmos samen met belangrij
ke restanten va.n eikenstrubben, terwijl kraaiheide vrijwel ont
breekt.
Bodemtypen Gyh4 en Vyh4s
Niet tot zwak lemige, matig grofzandige en grofzandige, grindhoudende, sterk gepodzoleerde zandgronden.
Gecorreleerde vegetatietypens S, S/Sd, Sd, Sd/D, D, Dz, Vz en Vi.
Het geaccidenteerde bodemtype Gyh4 geeft van de hoge toppen tot
de voet van de hellingen een vegetatietypenreeks te zien van
S/Sd tot Sd/D en zeer locaal zelfs tot D.
Het vlakkere bodemtype Vyh4 is voor een groot gedeelte begroeid
met de Struikheidegemeenschap. Een geheel afwijkend karakter
heeft bodemtype Vyh4, wannser hierop een dun stuifzanddek is
afgezet. Dan zien we de zeggenrijke Dopheidegemeenschap en frag
menten van de rijke variant met tandjesgras en borstelgras.
Kraaiheide heeft een uitgesproken voorkeur voor de drogere rug
gen in dit complex.
De variant met haarmos en struisgras bereikt in het vlakke bodem
type Vyh4 een aanmerkelijk hoger percentage (30$) dan in het ge
accidenteerde bodemtype Gyh4 (10$).
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Omgekeerd evenredig verhouden zich de percentages van de arme
variant met korstmossen (65$ tegen 85^).
Fragmenten van de rijke variant zijn van locale betekenis.
Kussentjesmos en kraaiheide gaan samen in het geaccidenteerde
type Gyh4 en apart in het vlakkere bodemtype Vyh4» Kussentjjesmos is daarbij sterker geassocieerd met de dopheiderijke kommen
en kraaiheide blijft beperkt tot locale, relatief arme droge
plekken.
De veribegro eiingen blijven beperkt tot de geaccidenteerde en de
met stuifzand overdekte gronden.
Bodemtype Vzh5s
Zwak lemige, matig fijnzandige, vlakke tot zwak golvende, grindloze of grindarme, sterk gepodzoleerde zandgrond.
Gecorreleerde vegetatietypens S, S/Sd en D.
Complex met Struikheidegemeenschap, Dopheidegemeenschap en over
gangen hiertussen. Overwegend, maar veelal fragmentair optreden
van variant met haarmos en struisgras en locaal, eveneens frag
mentair, de rijke variant met borstelgras en tandjesgras.
Kussentjesmos is spaarzaam vertegenwoordig.
Bodemtype Vzm^s
Zwak lemige, matig fijnzandige, vlakke tot zwak golvende, grindloze of grindarme, matig gepodzoleerde zandgrond.
Gecorreleerd vegetatietypes S
Vrijwel uitsluitend Struikheidegemeenschap met fragmentair de
varianten haarrnos - struisgras en ta.ndjesgras - borstelgras.
Zeer locaal fragmenten van Dopheidegemeenschap.
Kra.aiheide is beperkt tot het met een dun stuifzanddek overstoven
gedeelte.
Bodemtype Yzraji
Sterk lemige, fijnzandige en matig fijnzandige, vlakke tot zwak
golvende, grindloze of grindarme, matig gepodzoleerde zandgrond.
Gecorreleerde vegetatietypens S, S/Sd en D.
Complex met Struikheidegemeenschap en Dopheidegemeenschap, voor
behorende tot de variant met haarmos en struisgras en voor
lCffo tot de rijke variant met borstelgras en tandjesgras. Locaal
met kussentjesmos0
Bodemtype Vzw8s
Sterk lemige, matig fijnzandige tot matig grofzandige, vlakke tot
zwak golvende, grindloze of grindarme, weinig gepodzoleerde zand
grond.
Gecorreleerde vegetatietypens S, E en Ev.
Struikheidegemeenschap met belangrijke restanten van eikenstrubben
behorende tot het Eiken-Berkenbos en het Viooltjesrijke EikenBerkenbos. De rijke variant met tandjesgras en borstelgras komt
hier in de meest optimale vorm voor. Kussentjesmos is in belang
rijke mate aanwezig.
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b. Correlatie vegetatietype - bodemtype»
Struikheid£g£meens_chap^_
In zuiverste vorm aanwezig op de vlakke tot zwak golvende zand
gronden, met niet tot sterk lemige, matig fijnzandige tot grof
zandige, al of niet grindhoudende, weinig tot matig cf sterk gepodzoleerde bodemtypen. Een aantal bodemtypen (Gzml, Vzm3, Vzm4ji
Vzm5 en Vzw8) is vrijwel uitsluitend met de Struikheidegemeenschap begroeid. Hieruit zou een voorkeur blijken voor de matig
gepodzoleerde, matig fijnzandige en veelal lemige bodemtypen.
De Struikheidegemeenschap komt duidelijk in mindere mate voor
op de bodemtypen Vzhl, Vzh2, Vzh3, Vzh4, Vyh4 en Gyh4. Dit zijn
globaal genomen de matig grofzandige tot grindhoudende, niet
tot zwak lemige, sterk gepodzoleerde zandgronden.
Dopheiderijke Strui.kheid_eg£meenschap
Karakteristiek voor hellingen en kommen^ daardoor het meest
voorkomend in het geaccidenteerde bodemtype Gyh4 en de daarmede
samenhangende bodemtypen Vzh3 en Vzh4. Ook in belangrijke mate
aanwezig op de typen Vzhl, Vzh2, Vzh5 en Vyh4. Hieruit blijkt
enige voorkeur voor de sterk gepodzoleerde en veelal grofzandi
ge tot grindhoudende, niet tot zwak lemige zandgronden.
Dophe_idegemeenschap
Voornamelijk ontwikkeld in kommen of aan de voet van hellingen,
daardoor min of meer typisch voor het geaccidenteerde landschap?
vooral aanwezig op de bodemtypen Gzhl en Gzh2.
In het vlakkere landschap voorkomend op de bodemtypen Vzhl, Vzh2,
Vzh5 en Vzm7. Gezien de uiteenlopende eigenschappen van deze
bodemtypen is het moeilijk enige voorkeur te bepalen. Aanslui
tend bij de dopheiderijke Struikheidegemeenschap is er enige
voorkeur voor de sterk gepodzoleerde gronden, terwijl anderzijds
het matig gepodzoleerde, sterk lemige bodemtype Vzm7 ook een
zuivere dopheidevegetatie draagt. Opmerkelijk is dan het ontbre
ken op de matig gepodzoleerde, matig fijnzandige en veelal lemi
ge bodemtypen Vzm3, Vzm4> Vzm5 en Vzw8„
Zeggenrijke Doph^idegemeenschajD
Zeer karakteristiek voor het dunne stuifzanddek op de komvormi
ge "hoogvlakte" van bodemtype Vyh2. Ook in kleine kommen op hel
lingen van dit gebied*
Z_eggenrijke Venbegroeiingen
Karakteristiek voor het sterk geaccidenteerde landschap of voor
de kommen in de vlakkere grofzandige,sterk gepodzoleerde gronden,
veelal in samenhang met dopheidevegetaties.
Bodemtypen Vzh2, Gzh2, Vzh4? Gyh4 en Vyh4 voor zover met stuif
zand bedekt.
Venbegroeii^ngen,_inii;ial£ fase
Verbreiding als de zeggenrijke venbegroeiingen, echter slechts
zeer tijdelijk water bevattende kommen. Veelal in samenhang met
struikheidovegetaties.
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X^£°i^ie®ri«yE Eiken-berkenbo£
Uitsluitend op het sterk lemige, weinig gepodzoleerde bodem
type Vzw8.
Eiken - berkenbo£
Duidelijke samenhang met de matig of weinig gepodzoleerde bo
demtypen Gzml, Vzm3, Vzm4 en Vzw8.
Overigens ook bodemtype Vyh.4.
Rijke variant_ met tandjesgras _en_b£rsteleras
Sterke voorkeur voor de weinig gepodzoleerde en matig gepodzo
leerde al of niet lemige bodemtypen Vzm3, Vzm4? Vzm7 en Vzw8.
Ook typische samenhang met het stuifzanddek op bodemtype Vyh.4.
Variant met haarmos en struisgras
Verbreiding als de rijke variant. Het belangrijkst op bodemty
pe Vzm7* Bovendien locaal sterk vertegenwoordigd op het sterk
gepodzoleerde grindhoudende bodemtype Vyh4 en het sterk gepodzo
leerde grofza.ndige bodemtype Vzh4. Beide zijn niet tot zwak lemig.
Armejvariant met_korstmossen
Sterke voorkeur voor de niet tot zwak lemige,sterk gepodzoleer
de gronden»
Kussent jesmos_
Sterke samenhang met de noordhellingen van de geaccidenteerde,
niet tot zwak lemige, sterk gepodzoleerde bodemtypen Gzhl, Gzh2,
Gzml, Vzh3 en Gyh4. In het vlakkere landschap ook voorkomend op
de matig gepodzoleerde en weinig gepodzoleerde, niet tot sterk
lemige bodemtypen Vzm4 en Vzw8. Locaal ook op bodemtype Vyh4.
Kraaiheide
In het vlakkere landschap vrijwel beperkt tot het sterk gepod
zoleerde, matig grofzandige tot grofzandige bodemtype Vzh4 en hsrt
met stuifzand bedekte gedeelte van bodemtype Vyh4»
Samen met kussentjesmos op de noordhellingen geaccidenteerde bo
demtypen Gzhl, Gzh2, Gzml, Vzh3, Gyh4 en zeer locaal op Vzh4.
Relict

van het Eiken - berkenbos

Komt voor op de matig gepodzoleerde tot weinig gepodzoleerde,
zwak tot sterk lemige bodemtypen Vzm3, Vzm4 en Vzw8. Bovendien
locaal op het sterk gepodzoleerde, grindhoudende, niet tot zwak
lemige, matig grofzandige en grofzandige bodemtype Vyh4.
c. Vegetatiecomplexen en bepalende bodemfactoren
In grote trekken zijn er zes vegetatiecomplexen te onderscheiden,
waarvan de indeling in de eerste plaats berust op de topografie
(reliëf) en verder op de mate van podzolering, lemigheid en kor
relgrootte van het zand. De hoeveelheid humus is zeker van be
lang, maar geeft geen bruikbare indeling op de hier gewenste
schaal.

- 27 -

1. Complex van de met een dun stuifzanddek overstoven, sterk ge
podzoleerde, matig grofzandige tot grofzandige bodemtypen
Vyh4* Gyh4 en Vzh4. Een groot deel wordt ingenomen door een
komvormige "hoogvlakte ", die gekenmerkt is door vegetaties,
behorende tot de zeggenrijke Dopheidegemeenschap. Daarnaast
komt dit vegetatietype voor in kleine kommen in het meer ge
accidenteerde randgebied van de "hoogvlakte" in afwisseling
met de al of niet dopheiderijke Struikheidegemeenschap. Op
vallend is voorts het fragmentair voorkomen van de borstelgrastand J esgrasvariant, de fraaie ontwikkeling van zeggenrijke
venbegroeiingen en het locaal voorkomen van kussentjesmos en
kraaiheide
2. Grindheuvelcomplex met hellingen, behorende tot de sterk gepodzoleerde bodemtypen Gyh4, Vzh3 en Vzh4 (ged.). Het complex
is opmerkelijk rijk aan de dopheiderijke Struikheidegemeen
schap en aan de vennen met zeggenrijke begroeiingen of de
initiale fase daarvan. Overwegend is hier de arme variant
met korstmossen van belang, terwijl kraaiheide en kussentjes
mos veelal samen groeien. De reliëffactor is in dit geacci
denteerd complex van veel invloed.
3. Pseudo-osar-complex met de matig tot sterk gepodzoleerde,niet
lemige, matig fijnzandige tot matig grofzandige en grofzandi
ge bodemtypen Gzhl, Gzml en Gzh2. De noordhellingen van dit
complex dragen merkwaardige vegetaties met optimaal kraaihei
de en kussentjesmos, veelal zijn ze ook rijk aan dopheide.
Overigens vs;lt het contrast op tussen de met de Struikheide
gemeenschap begroeide heuveltoppen en de hellingen en kommen,
die ingenomen worden door de Dopheidegemeenschap of Zeggenrijke Venbegroeiingen. De reliëffactor is hier veelal van
overwegende invloed. Overigens is het complex gekenmerkt
door de arme variant met korstmossen.
4. Vlak gebied, ingesloten door grindheuvels en pseudo-osar. Om
vat het matig grofzandige tot grofzandige, sterk gepodzoleerde bodemtype Vzh2. Het gebied sluit wat vegetatie betreft
nauw aan bij het grindheuvelcomplex met hellingen. Het is
eveneens gekenmerkt door de dopheiderijke Struikheidegemeen
schap en de arme variant met korstmossen. Kraaiheide en kus
sentjesmos ontbreken hier echter.
5. Zoom van matig tot weinig gepodzoleerde, veelal enigszins
leemhoudende zandgronden, bestaande uit de bodemtypen Vzm3,
Vzm4, Vzm5, Vzm7 en Vzw8. Gekenmerkt door de Struikheidege
meenschap, varianten met borstelgras, tandjesgras, haarmos
en struisgras. Locaal rijk aan kussentjesmos samen met frag
menten van het Eiken - berkenbos en het Viooltjesrijke Eikenberkenbos. De Dopheidegemeenschap komt slechts locaal voor.
6. Overige vlakkere, sterk gepodzoleerde zandgronden met de bo
demtypen Vzhl, Vzh4 (ged.), Vzh5 en Vyh4 (ged.). Gedeeltelijk
begroeid met de Struikheidegemeenschap en gedeeltelijk met
vrij goed ontwikkelde vormen' van de Dopheidegemeenschap.
Gikenmerkt door de rijke variant met borstelgras en tandjesgaas
en de variant met haarmos en struisgras.
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Verder ontbreekt kraaiiieide en komt kussentjesmos locaal voor,
veelal samen met de arme variant met korstmossen. Wat samen
stelling betreft staat dit complex tussen de complexen 2 en 5»

