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VOOBWOOBD
In opdracht van het Ministerie van Oorlog werd een bodemkartering uitgevoerd van het oefenterrein Ginkelse heide, om na te gaan
welke gronden zioh het best lenen voor het berijden met tanks.
De veldopname werd verricht door J.Th. Boelkens o.l.v.
Ir.J.C. Pape.
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 militaire
oefenterreinen.
De vegetatiekartering is, o.l.v. Dr.Y. Westhoff, uitgevoerd
door Th. Beijnders van de Afdeling Botanie van het Bijksinstituut voor
Yeldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud. Ook de
hoofdstukken VIII, IX en X zijn door het B.I.V.O.N. verzorgd.

DE DIBECTEUB VAN DE STICHTING
VOOR BODEMKABTEEING,

(Dr Ir F .W.O. Rjls) .

DE KABTEBINGSLEI1ER VOOR DE PROVINCIE
GEL DEEL AND,

(ir J.C. Pape).

ppn
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I

INLEIDING
Het onderzochte gebied is ca. 350 ha groot en ligt in de pro
vincie Gelderland. Ten noorden wordt het begrensd door de weg Ede Arnhem en gedeeltelijk door de bebouwing van Ede. Ten westen even
eens door de bebouwing van Ede. De zuidelijke begrenzing zijn het
landgoed "de Sijsselt" en Rijksweg 12.De oostelijke begrenzing tenlcrfefceis
een zandweg, die van Hotel Zuid-Ginkel in zuidoostelijke richting
naar Rijksweg 12 l o o p t ( z i e afb. l ) .
Bij de veldopname (in februari 1959) werd ca. 1 boring per 1^ha verricht, tot een diepte van 120 cm. De verkregen gegevens wer
den in de vorm van coderingenqp luchtfoto's (schaal 1 s 10.000)
bij de boorpunten genoteerd.
Als basiskaart werd blad 39F—noord van de 1 : 10.000 topogra
fische kaart gebruikt. Van het resterende gedeelte was nog geen to
pografische kaart 1 s 10.000 aanwezig. Hiervoor werd met behulp
van topografische kaarten schaal 1 s 25.000 en luchtfoto's een
basiskaart vervaardigd. In het gehele gebied werden tijdens de op
name in het veld wijzigingen in het wegennet bijgetekend.
In verband met het doel van het onderzoek is evenals bij de
andere 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 voor het berijden met
tanks. Ze zullen in hoofdstuk V nader worden besproken.

II

RESULTATEN VAN HET BODEMKÜNDIG ONDERZOEK
De resultaten van dit onderzoek zijn in dit rapport en op twee
bijlagen vastgelegd.
De bodemkaart (bijlage l) geeft een overzicht van de bodemgestaldheid, waarbij de volgende hoofdonderscheidingen gemaakt zijns
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sterk geaccidenteerde zandgronden
)
vlakke tot zwak goLvende zandgronden )
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y

grindloze en grindarme zandgronden ) . ,,
, ,, . ,
grindhoudondo zandgronden
jgrxndhoad.ndh.i4
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sterk gepodzoleerde zandgronden
matig gepodzoleerde zandgronden
weinig gepodzoleerde zandgronden
gronden zonder bodemprofiel

re

•

bodemvorming

Verder zijn de gronden onderverdeeld naar korrelgrootte en
leemgehalte,voor zover dit mogelijk was. Bij niet uit te karte
ren verschillen op korte afstand, zijn deze factoren in het onder
scheiden bodenrtype/complex aanwezig. Verder is een onderscheid ge
maakt naar de dikte van de humeuze bovengrond. Slechts êên type had
een matig dikke humeuze bovengrond.
De bodemgeschiktheidskaart (bijlage 2) geeft aan in welke mate
de gronden geschikt zijn voor het berijden met tanks. Hierbij zijn
de volgende hoofdondersoheidingen gemaakts
Klasse Is
Klasse lis
Klasse Ills

goed geschikt
geschikt
minder geschikt.
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De laatste klasse is verder onderverdeeld in 4 subklassen.
Voor de nadere beschrijving van bodemkaart en bodemges chiktheidskaart zij verwezen naar de hoofdstukken IV en VI.

III

ALGEMENE BODEMGESTELDHEID
a. Ontstaansgeschiedenis van het landschap
Oorspronkelijk maakte de Veluwe deel uit van een vlak land
schap met Rijn- en Maasafzettingen. Deze bestonden uit horizontale
lagen grof zand en grind en plaatselijk leem en klei. In de 3e ijs
tijd (Biss) zijn deze lagen door de ijsdruk omhoog gepeasfc en in een
hellende, vaak verticale stand komen te liggen. Zo zijn de stuwwal
len van de Veluwe gevormd. Eén daarvan, n.l. de stuwwal van Ede is
voor het gekarteerde gebied van belang. Het westelijk gedeelte van
het oefenterrein ligt op deze stuwwal.
Bij het afsmelten van de ijsmassa werd tussen de stuwwallen
een smeltwaterafzetting, het z.g. Fluvioglaclaal afgezet. Dit is
ook grofzandig en grindhoudend, dooh in tegenstelling met het Preglaciaal van de stuwwallen horizontaal gelaagd en veel minder ge
sorteerd.
In de laatste (Würm) ijstijd zijn, door het slechts oppervlak
kig ontdooien va.n de grond, de bovenste lagen als een dikke brij
gaan
schuiven langs de hellingen en is het z.g. solifluctiedek
ontstaan, waarin later het bodemprofiel is ontwikkeld. Over de
reeds bestaande afzettingen heen werd in deze ijstijd bovendien
dekzand afgezet. Dit komt in het onderzochte gebied voor als lang
gerekte ruggen of als dikkere of dunnere pakketten over wisselende
oppervlakten. De dekzandruggen zijn vrij steil en bestaan evenals
het overige dekzand uit matig fijn zand. Wel zijn ze minder lemig
en iets grover (uniform zand van + 200 mu) dan het gewone dekzand.
Een grote rug ligt op de grens van gestuwd Preglaciaal en Fluvioglaciaal.
b. Bodemvorming
Hierboven is globaal beschreven op welke wijze in de loop der
tijd zand, grind en leem werden afgezet en hoe een bepaald reliëf
is ontstaan. Na de afzetting is in dit materiaal bodemvorming opge
treden. Onder invloed van het klimaat, de aard van het moedermate—
riaal, de vegetatie, het reliëf en de tijd hebben zich bodemvormende processen afgespeeld, die aanleiding hebben gegeven tot de vor
ming van verschillende bodems. In het gekarteerde gebied zijn podzolen orrtstaan, gronden gekenmerkt door een z.g. A B C-profiel.
Verschillende stoffen,in dit geval vooral humus, ijzer, aluminium
en soms klei, zijn in beweging gekomen en in diepere lagen weer
neergeslagen, nadat de lichte elementen zoals Cu en Mg reeds-geheel
verdwenen waren.
De extreme podzolen, met achtereenvolgens een zwarte boven
grond (Al), een gebleekte laag (A2) en een sterk humeuze band (B2h)
met daaronder een ijzerbandje, komen in dit gebied slechts in ge
ringe mate voor.
De grootste oppervlakte wordt ingenomen door podzolen^ die
minder sterk of weinig gepodzoleerd zijn. Deze profielen bestaan uit
een humeuz^ bovengrond (Al) van wisselemde dikte. De uitgeloogde
laag (A2) en de zwarte sterk humeuze band (B2h) ontbreken. De

zwarte bovengrond (Al) rust hier direct op de bruine inspoelingshorizont (B).
Er is nog een verschil wat betreft de aard van de humus in
de bovengrond en het bovenste gedeelte van de B-horizont. Bij de ma
tig gepodzoleerde gronden is de humus in de bovengrond van slechte
re kwaliteit dan bij de weinig gepodzoleerde gronden. Ook is het
bovehste gedeelte van de B bij de matig gepodzoleerde gronden sterk
met humus verrijkt. Deze twee factoren maken daarom de matig gepod
zoleerde gronden minder geschikt voor het berijden met tanks dan de
weinig gepodzoleerde.
Binnen deze laatste groep komen echter ook gronden voor, die
jaren lang een grasvegetatie hebben gedragen en die hierdoor een
dikkere humeuze bovengrond hebben dan normaal. Dit doet denken aan
de bovengrond van oude cultuurgronden. De humus is van goede kwali
teit en de wortels hebben deze humus tot veel grotere diepte dan
normaal door het profiel verspreid. Deze dikke humeuze laag maakt
deze gronden ook minder geschikt voor het berijden met tanks.

BODBMKUNDIGE INDELING EU LEGENDABESCHRIJVING VAN DE BODEMKAART
(bi jlageT)
De geschiktheid van de verschillende gronden voor het berijden
met tanks is afhankelijk van verschillende factoren.
Deze zijn reliëf, granulaire samenstelling van het zand ; het voor
komen van humeuze lagen in het profiel en de hoogteligging boven
het grondwater. Daarom is de hoofdindeling op de bodemkaart voorna
melijk op deze factoren gebaseerd»
Alle gronden in het onderzochte gebied liggen meer dan 120 cm
boven het grondwater. Toch komt in het uiterste zuidoosten een
klein gedeelte voor, dat bijna het gehele jaar onder water staat en
waaruit het water alleen door verdamping verdwijnt. Hier is de bo
vengrond door het veelvuldig berijden totaal ondoorlatend geworden.
Het gevaar is niet denkbeeldig, dat op vele plaatsen in het onder
zochte gebied dergelijke plaatsen ontstaan, wanneer het terrein
intensief zou worden bereden.
De gronden in het onderzochte gebied zijn als volgt ingedeeld!
Gzm

Sterk ge a c ci d e nt e erdes f _grindloze_of grindarme matig gej>odzol_e eräe_z aiidgr ondeiu
Deze gronden komen voor in twee langgerekte steile ruggen in
het oosten en één steile rug in het westen. Deze laatste vormt
de grens tussen Fluvioglaciaal en gestuwd Preglaciaal. Het zijn
grioikze ruggen bestaarde uit matig fijn zand van 180 à 210 mu. Ze
zijn practisch leemloos en bevatten + jfo deeltjes kleiner dan
50 mu. In de bovengrond is een z.g. humuspodzol ontwikkeld,
doch zonder B2h en ijzerbandje. Er is slechts één bodemtype
onders cheiden.

Gzml Niet lemige, matig fijnzandige, sterk geaccidenteerde grindlözi ogrindarme, maïlg gëpöazolëirde z!n5gron3 ~
Profielbes chri jving
0 4 e®
4 - 20 à 25 cm

heideplag
A12, grijszwart, 4 & 6$ humus van slech
te kwaliteit, niet lemig (< 5i° <* 50 w u ) ,
matig fijn zand (M50 ca. 180 à 210 mu)

20 à 25-40 ^ 50 cm B2, donkerbruin, zwak humeus (lg- à 2$ humud
van slechte kwaliteit) niet lemig (< 5$
< 50 mu) , matig fijn zand (M50 ca, 180 à 210
mu)
40 à 5O-65 & 75 O® B3, bruingeel naar beneden geleidelijk lich
ter wordend van kleur, niet lemig (< 5$ <
50 mu) , matig fijn zand (M50 ca. I8Ô - 210
mu).
65 & 75- y 120 cm C, iets bruingeel, niet lemig (< 5$ < 50
mu) , matig fijn zand (M50 ca. 180 - 210 mu) .
Dit bodemtype is vrij uniform, grote afwijkingen van het hier
boven beschreven profiel komen niet voor.
Gzn

Sterk jgeac£ident£erd£,_grindloz_e_of grindarme zandgrond.en zon
der bodemprofiel
~*
Dit zijn gronden, die door het berijden met Daftrucks en ande
re voertuigen kapot gereden zijn. Het oude profiel, hoogst
waarschijnlijk een humuspodzol uit de matig gepodzoleerde
groep Gzm, is volledig gemengd met de ondergrond. Er is een
homogeen zwak humeus profiel ontstaan. In deze gronden is
één bodemtype onderscheiden.

Gznl Ui et lemige^ matig fijnzandige, sterk geaccidenteerde, grindlözi~ö?~grIndarmë zan3gröH5 z önHêr""EöHimpr'0?IëlT"
~
Profielbes chri jving
0 - 80 cm
80 - 120 cm

lichtbruin of bruingeel, -g- - lif/o humus,
niet lemig (<
< 50 mu) , matig fijn zand
(M50 ca. 180 - 210 mu)
licht bruingeel, niet lemig (< 5$ < 50 mu),
matig fijn zand (M50 ca. 180 - 210 mu) .

Deze gronden komen voor op een dekzandrug, een z.g. pseudoosar in het westen van het onderzochte gebied. Het betreft
hier zeer leemarm, zeer homogeen zand.
Gyw

Sterk geac£identeerd£,_grindhoudende_w£inig gepodzol_eerd_e
z_andgronclen
Deze gronden komen alleen voor in een steile heuvel in het
oosten van het gekarteerde gebied. Het is een grofzandige
grindrijke opduiking met vrij steile hellingen. Ze bestaat
uit zand van 250 à 500 mu met een leemgehalte van 13 à 15$ .
Er werd êên bodemtype in onderscheiden»

Gyw6 Zwak lemige, matig grofzandige en grofzandige, sterk geacciHën^êër3I7~grïn3Höü3ên3ë7~wëinIg~gipö5iöI5ir3i"zinHgron3. ~
Profielbeschrijving
0 4 -

4 ™
10 cm

10 - 40 à 50 cm

AH, heideplag
A12, zwartgrijs, {$<> humus van milde kwali
teit, zwak lemig (14 à 1&fo < 50 mu), matig
grof en grof zand (M50 ca. 250 - 350 mu),
met iets grof grind
B2, bruin, 1 â 1humus van milde kwali
teit, zwak lemig (14 à l&fo < 50 mu), matig
grof en grof zand (M50 ca 250 - 350 mu) ,
met iets grof grind
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40 à 5O-65 à 75

cm

65 & 75 - 120 cm

Vzm

lichtbruin,naar beneden lichter wor
dend, zwak lemig (12 à 14$ < 50 mu), grof
zand (M50 ca. 3OO - 500 rau), met tamelijk
veel grind
C, bruingeel, niet lemig (< 10$ < 50 mu),
grof zand (M50 ca. 300 - 500 rnu), met veel
grind.

Vlakke jtot_zwak ^1vende, _grindloze_of g^i33.darme,_matig_g£pod£°leerd e _z andgrond_en_
Deze gronden komen overeen vrij grote oppervlakte in het on
derzochte gebied voor. Men treft ze aan in zwëcgolvende dekzandruggen en in het zwak golvende dekzand. De hellingen in de
ze terreinen zijn vrij flauw, terwijl toch hoogteverschillen
van betekenis voorkomen. Enkele stukken zijn zeer vlak. Het
sand is practisch grindloos en heeft een korrelgrootte van
180 à I90 mu. Er zijn z.g. humuspodzolen in ontwikkeld. De
B2h en het ijzerbandje ontbreken.
Twee bodemtypen zijn onderscheiden.

Vzml Niet lemige, matig fijnzandige, vlakke tot zwak giL vende, grindïözë-ö?-grïndarmë7~ma:EIg~gëpö3z3ïëër3ë"andgrön3.
~
Profielbeschrijving
All, heideplag
A12, grijszwart, 5 à 6$ humus van slechte
kwaliteit, niet lemig (< 10$ < 50 mu} ,
matig fijn zand (M50 ca. 180 - 190 mu)
20 à 25-4O à 45 cm B2, donkerbruin, 1-J- à 2$ humus van slech
te kwaliteit, niet lemig (< 10$ < 50 mu),
matig fijn zand (M50 ca. l80 - 190 mu)
40 & 45-65 à 70 cm B3, bruingeel, naar beneden lichter wor
dend van kleur, niet lemig (< 10$ < 50 mu),
matig fijn zand (M50 ca. 180 - I90 mu)
C, licht bruingeel, niet lemig (< 10$
65 à 70 - 120 cm
< 50 mu) , matig fijn zand (M50 ca. 180 190 mu).
0 4 om
4 - 20 à 25 cm

Afwijkingen;
De bovengrond wisselt nogal in dikte (tussen 15 en 30 cm). De
opgegeven dikte is een gemiddelde, evenals het humusgehalte

(4 - 7$).

In de dikte van de B2 komen ook verschillen voor. Waar men
overgangen naar het later te beschrijven bodemtype Vzwl aan
treft is de B2 dunner. De humus van de bovengrond is dan door
gaans van normale kwaliteit. Op verschillende plaatsen is op
variable diepte tussen 50 en 90 cm niet lemig (< 10$ < 50 mu}
of zwak lemig (< 14$ < 50 mu) grof zand (M50 ca.300 - 500 mu)
met veel grind aangeboord.

Vzm5 Zwak lemige, matig fijnzandige, vlakke of zwak gaLvende, grindIözë~ö?~grin5armë7~miilg~gipö5zöïiir3ë zandgronS.
Dit bodemtype beslaat slechts een z.eer kleine oppervlakte.
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Profielbeschrijving
0 4 -

4 om
25 cm

25 -

35 cm

All, heideplag en graszode
A12, grijszwart, 5$ humus van normale kwa
liteit, zwak lemig (10 à 12$ < 50 mu )> ros
tig fijn zand (M50 ca. 170 - 180 mu)
B2, donkerbruin, 1§$ humus van slechte kwa
liteit, zwak lemig (lO S. 12$ < 50 mu), ma
tig fijn zand (M50 ca. 170 - 180 mu)
B3 f lichtbruin overgaand in bruingeel,
niet lemig tot zwak lemig (9 & 11$ < 50
mu), matig fijn zand (M50 ca. 170 - l80 mu)
C, licht bruingeel, niet lemig (<. 10$
< 50 mu) , matig fijn zand (M50 ca. 170 I80 mu).

35 - 75 & 80 cm
75 à 80 - 120 cm

Ook in dit bodemtype boort men plaatselijk binnen 120 cm zwak
lemig grof zand aan.
Vzw

Vlakke jtot_zwak golvj^de^ grindloze £f_grindarme x wei.nig_gepodzoleerde zandgronden
Het betreft hier zeer vlakke gronden, afgewisseld met licht
golvende gronden. Het zand, waarin een humusijzerpodzol is ont
wikkeld, bevat plaatselijk wat grind. In de fluvioglaciale on
dergrond kunnen echter grindresten voorkomen.
N?ar de dikte van de humeuze laag zijn de gronden met een me*ü# dikke humeuze bovengrond apart onderscheiden. De dunne hu
meuze bovengronden zijn niet aangegeven. Verder zijn er vier
bodemtypen in onderscheiden.

Vzwd3

Complex van niet lemige en zwak lemige, matig fijnzandige, vlakEe-töt-zwäk-göIv5nde7-grTndTöze-öT-grTHdärme7-wexnxg-gepö3zö-~
reërdë-zandgrönd met~êën mätTg ,dïkkë7~5ümëüzë~bövëngrön5~
Deze gronden dragen overwegend een grasvegetatie. Plaatselijk
komt gras naast heide voor.
Profielbeschrijving
0 4 cm
4 - 30 à 40 cm

30 à 4O-4O à 50 cm

40 à 5O-65 & 75

65 à 75 - 120 cm

cm

All, graszode of heideplag
A12, bruinzwart, 5 a 6/0 humus van normale
kwaliteit, niet lemig tot zwak lemig
(8 à 12°/o < 50 mu) , matig fijn zand (M50 ca.
I60 - I80 mu) ,met een" weinig grind
B2, bruin, + 1$ humus van milde kwaliteit,_
niet lemig tot zwak lemig (8 à 12$ < 50
mu) , matig fijn zand (M50 ca. 160 - l80 mu) ,
met een weinig grind
B3» lichtbruin, naa.r beneden lichter wor
dend, niet lemig tot zwak lemig (8 à 12$ <
50 mu), matig fijn zand (M50 ca. 160 - 180
mu), met een weinig grind
G, licht bruingeel, niet lemig (<10$ < 50
mu) , matig fijn za,nd (M50 ca. 160 - 180 mu),
met een weinig grind.

Afwijkingen?
De dikte van de humeuze bovengrond wisselt van 20 tot 55 cm.
Het humusgehalte varieert tussen 4 e n 7$. Binnen 120 cm diep
te werd enige malen-op een diepte van + 100 cm zwak lemig of
niet lemig grof,grindrijk zand aangeboord
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Vzwl Niet lemige, matig fijnzandige, vlakke tot zwak gdvende, grindrözë - ör _ grïndir5ë _ wcïnïg _ g5podz"oIiërde _ ianHgröndT
Het betreft hier een gebied van zwak
het oosten en een vlak gebied in het
te gebied. Voor deze laatste gronden
50io verwerkt zijn door het graven van
lijke.

givende dekzandruggen in
westen van het onderzoohgeldt, dat ze voor 40 &
schuttersputjes en derge

Profielbeschrijving
0 4 ®
4 - 10 à 20 cm
10 à20-30 à 40 cm
30 à 4O-6O à 70 cm
60 à 70- 120 cm

All, heideplag
A12, grijszwart, 3 à 4$ humus van normale
kwaliteit, niet lemig (< 10$ < 50 mu) ,
matig fijn zand (M50 ca. 170 - 190 mu)
B2, bruin, + 1$ humus van normale kwaliteit,
niet lemig (< 10$ < 50 mu), matig fijn zand
(M50 ca. 170 - 190 mu)
B3, li chtbruin,naar beneden lichter wor
dend, niet lemig (< 10$ < 50 mu), matig
fijn zand (M50 ca. 170 - 180 mu)
C, licht bruingeel, niet lemig (< 10$
< 50 mu), matig fijn zand (M50 ca. 180 I90 mu).

Vzw5 Zwak lemige^ matig fijnzandige, vlakke tot zwak gaLvende, grindXoze~ör grinc[armê7 wëinxg~gëpödzörëërdë zancïgrönd
Dit bodemtype treft men aan op enkele zeer vlakke terreinge
deelten, die overwegend met gras zijn begroeid.
Profielbeschrijving
0 4 cm
All, graszode
4 ä 10 h 20 cm
Al2, zw?rt_griis,3 a 4$ humus van.normale .
tot milde kwrïi'teit, zwk lemig (l2 h 1M
< 50 mu) ,mrtig ^fjjn zand(M5Q c
i60 - 180 mu)
10 à 20-35 à 40 cm B2. bruin, + i/o numuß van normale kwaliteit,
zwc-k lemig T12 & 14$ < 50 mu] ,matig fijn
zand (M50 ca. 160 - l8Ö mu)
®
35 & 40-60 à 70 cm B3. lichtbruin, zwnk lemig ( 10 £ 12$ < 50
mu] ,mstig fijn zand (M50 ca. 160 - l80 mu)
60 à 70 - 120 cm
C, licht bruingeel, niet lemig (<10$ < 50.
mu), matig fijn zana (M50 ca. 160 - 180 mu)
Afwi jkingen;
Ook in deze gronden kr.n men piactselijk niet lemig of zwak
lemig, grindhoudend grof zand aanboren.
Vzw3 Complex van niet lemige en zwak lemige,matig fijnzandige, vlak
ke' 'to:E~zwik""gcïvêp5ë7~grindIözë~~r~grIn3arm~7~wëïnïg gëpöcEzöîêer3ë_zan5groncE. ~
~
Deze gronden komen in een vrij grote oppervlakte in het noord
oosten van het gebied voor.
Profielbeschrijving
0 4 cm
4 - 10 à 20 cm

All, heideplag of graszode
A12, zwartgrijs, 3 à 4$ humus van milde
tot normale kwaliteit, niet en zwak le
mig (8 à 12$ < 50 mu) , matig fijn zand
(M50 ca. 170 - 180 mu)
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10 à 20-35 à 40 °m
35 à 4O-65 & 70 cm

65 à 70- 120 cm

B2, bruin, + 1$ humus van goede kwaliteit,
niet en zwak lemig (8 à 12$ < 50 mu), ma
tig fijn zand (M50 ca. 170 - l80 mu)
B3, lichtbruin, naar beneden lichter wor
dend, niet lemig en zwak lemig (8 & 12$
< 50 mu) , matig fijn zand (M50 ca. 170 I80 mu)
C, licht bruingeel, niet lemig (< 10$
< 50 mu) , matig fijn zand (M50 ca. 170 I80 mu).

Afwijkingen;
Plaatselijk werd op een diepte van 70 à 80 cm zwak lemig, matig
fijn zand of niet lemig grof zand met grind aangeboord.
Vzn

Vlakke_tot_zwakgolvende, grindarme of grindloze zandgronden,
zo nde r_bo djsmpro fi el_
Dit zijn vergraven gronden, waarin één bodemtype is onder
scheiden.

Vznl Niet lemige, matig fijnzandige, vlakke of zwak golvende, grindirmë~ö? - grïn3Iözi~zindgrönH7~zönd5r - bödimpröïIen
Profielbeschrijving
0 - 5 ^ 15

cm

5 à 15 - 120 cm
Vyh

licht grijsbruin, 2 à 3$ humus van norma
le kwaliteit, niet lemig (< 10$ < 50 mu),
matig fijn zand (M50 ca. 170 - 180 mu)
licht bruingeel, niet lemig (< 10$ < 50
mu) , matig fijn zand (M50 ca. 170 - 180 mu)

Vlakke_t£t_zwak^lvend£,_grindlpudendejL £terk gej>odzolj3erd_e
zandgronden
Deze gronden komen slechts over een kleine oppervlakte voor.
Het betreft hier een vlak stuk midden in een meer golvend
terrein. Het zand is sterk grindhoudend fluvioglaciaal. In dit
materiaal is een z.g. humuspodzol met B2h en ijzerbandje ont
wikkeld. Dit is het enige vlak in het gekarteerde gebied,
waarin deze profielen afgrensbaar voorkomen.
Eén bodemtype werd onderscheiden.

Vyh2 Niet lemige, grofzandige, vlakke tot zwak gciLvende, grindhouEendë,"sterk gëpödzoIeir3e~zindgrond7 - - - - - - - - - - Profielbes chrijving
0 4-

4 cm
15 cm

15-25 a 30 cm

AH, heideplag
A12, grijsnwart, 6 à 7$ humus van slechte
kwaliteit, niet lemig (< 10$ < 50 mu),
grof zand (M50 ca. 300 — 500 mu), met
wat grind
A2, zwartgrijs, 3 h 4$ humus van slechte
kwaliteit, niet lemig (< 10$ < 50 mu) en
grof zand (M50 ca. 300 - 500 mu), met
wat grind

25 à 3O-3O à 35 cm

3O à 35-40 0. 50 cm

40 % 5O-65 à 75 era

65 à 75- 120 cm

Vym

B2h, zwart, 8 à 10$ humus van slechte
kwaliteit, niet lemig (< 10$ < 50 mu),
matig grof en grof zand (M50 ca. 3^0 5OO mu), met wat grind.Op de overgang
met de volgende laag een enige mm's dik
ijzerbandje (B2ir)
B2, zwartbruin, 2-g$ humus van slechte
kwaliteit, niet lemig (< 10$ < 50 mu),
grof zand (I.I50 ca. 300 - 500 mu) met ta
melijk veel grind
®3> bruin, naar beneden overgaand in bruin
geel, niet lemig (< 10$ < 50 mu), grof
zand (M50 ca. 300 - $00 mu), met veel
grind
C, bruingeel, niet lemig (< 10$ < 50 mu),
grof zand (M50 ca. 300 - 500 mu), met
veel, plaatselijk zeer veel grind

Yl£kke_t£t_zwaKgolvende, _grindhoud^nde^ matig gepodzoleerd_e
zandgrond en
*~
Deze gronden komen voor in een gedeelte van het gestuwd Preglaciaal in het zuidwesten van het gekarteerde gebied. Het
betreft hier een heuvel met flauwe hellingen. Het zand is
grindrijk. Er zijn humuspodzolen zonder B2h en zonder ijzer
bandje in ontwikkeld.
Eén bodemtype werd onderscheiden.

Vym6 Zwak lemige, grofzandige of matig grofzandige, vlakke tot zwak
gôïvën5ê7~gîi5ihôû5ën5ë7"'mâtîg~gëpô5zôIiërdi'zandgrond7
Profielbeschrijving
0 4 cm
4- 20 à 25 cm

\

20 à 25-35 à 45 era
35 & 45-60 li 70 cm
60 à 70- 120 cm

AH, heideplag
A12, grijszwart, 5 a 6$ humus van normale
kwaliteit, zwak lemig (l2 à 13$ < 50 mu )»
grof zand (M50 ca. 300 - 500 mu), met
grind
B2, donkerbruin, ljr à 2$ humus van slechte
kwaliteit, zwak lemig (l2$ < 50 mu), grof
zand (M50 ca. 300 - 50Ô mu), met grind
B3, bruin, naar beneden lichter wordend
van kleur, zwak lemig (lO à 12$ < 50 mu),
grof zand (M50 ca. 300 - 500 mu)
C, bruingeel, niet lemig ^10$ < 50 mu),
grof zand (M50 ca. 300 - 500 mu).

Afwijkingen?
Plaatselijk is de humus in de bovengrond van slechte kwali
teit. Plaatselijk komen>overgangen voor naar Vywl
Vyw

Vlakke_tot_zwak ^lvend^,_grindhoud^nde^ weinig_g£po(izol_e_erde_
z_andgr£nden
Het betreft hier gedeelten van het gestuwd Preglaciaal van de
stuwwal van Ede en grove fluvioglaciale opduikingen. Deze heb
ben flauwe hellingen, alhoewel ze hoog boven de omringende
gronden uitsteken.
Ze zijn grindhoudend of grindrijk. Er is een z .g. humusijzerpndzol
in ontwikkeld. De gronden in het westen zijn sterk verwerkt
door het graven van schuttersputjes e.d.
Eén bodemtype werd onderscheiden.
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Vyw6 Zwak lemige, grofzandige of matig grofzandige, vlakke tot
zwak gdLvëndëJ grIndhoudëîï5i,~weînîg~gêpodzoleerde zandgrond.
Profielbes chrijving
0 - 4 M
4 - 20 cm
20 - 40 cm
40 - 70 à 80 cm

70 à 80- 120 cm

All, heideplag
A12, grijszwart, 4 a, &fo van normale kwa
liteit, zwak lemig (12 à 14$ < 50 mu), grof
zand (M50 ca. 300 - 500 mu), met wat grind
B2, bruin, 1$ humus van goede kwaliteit,
zwak lemig (12 à 14$ < 50 mu), grof zand
(M50 ca. 3OO - 500 mu), met grind
B3, lichtbruin, naar beneden lichter wor
dend van kleur, zwak lemig (lO à 12$ < 50
mu) , grof zand (M5O ca. 300 — 500 mu),
met grind
C, bruingeel, niet lemig (< 10$ < 50 mu),
grof zand (M50 ca. 300 - 500 mu), met
grind.

Afwijkingen;
De humus van de bovengrond is plaatselijk mild, plaatselijk
slecht van kwaliteit. Er komen overga.ngen voor naar bodemtype
Vyml, waarbij de B2 donkerder van kleur is en slechtere humus
heeft. Plaatselijk komen niet lemige profielen voor.

V

FACTOREN, DIE DE GESCHIKTHEID VAN DE GROND VOOR HET BERIJDEN MET
TANKS DOEN AFNEMEN
Wanneer bepaalde gronden intensief met tanks worden bereden,
kan dit minder gewenste gevolgen hebben. Hieronder 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 hoogteverachillen en steile hellingen, dus in de sterk geaccidenteerde ge
deelten van het oefenterrein.
Wanneer tanks loodrecht op de helling rijden, zal in regenrijke periodem water via tanksporen naar beneden stromen en daarbij
zand meevoeren. De hellingerosie kan werden tegengegaan door met dB
tank3 zoveel mogelijk everwijdig aan de hoogtelijnen te rijden.
"b. Vorming van modderpoelen
Dit is een verschijnsel dat bij het berijden met tanks vooral
optreedt in gronden met humeuze lagen. De vegetatie wordt name
lijk door de rupsbanden vernietigd en op plaatsen, waar 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 materiaal gemakkelijk wegspoelen. Dit ver
zamelt zich dan als een dikke brij in de bovengenoemde kuilen,
of in andere afvoerloze laagten. Dit proces treedt vooral op in
de matig en sterk gepodzoleerde gronden.
Een ander proces, dat zich afspeelt in de diep humeuze, weinig
gepodzoleerde gronden en dat hetzelfde resultaat geeft, is dat
de structuur door het berijden zodanig wordt vernield, dat de
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bovengrond zeer ondoorlatend wordt. Vooral bij draaipunten van
tanks treden daardoor spoedig modderpoelen op. Verplaatsing van
humeus materiaal speelt hier dus praotisch geen rol.
c. Vorming van stofwolken
Onder stofwolken wordt hier verstaan wolken van zeer fijne
gronddeeltjes, die bij windstil weer urenlang in de lucht kunnen
blijven hangen en soms tot grote hoogte opstijgen. Voor hen die
regelmatig in deze stofwolken moeten verblijven, b.v. bedieningsmansfchappen van tanks, is het gevaar voor silicose niet denkbeel
dig.
Stofwolken kunnen o.m.ontstaan onder de volgende omstandigheden?
1. droogtef 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. aanwezig zijn van humeuze lagen.
4. het zand moet tweetoppig zijn, d.w.z. behalve grovere zand
korrels moeten ook zeer fijne gronddeelt jes (leem) aanwezig
zijn.

VI

DE BODEMGESCHIKTHEIDSKAABT VOOB HET BEBIJDEN MET. TAMS (bijlage 2)
In hoofdstuk V is besproken, welke gevolgen het oefenen met
tanks op de bodem hoeft.
Daaruit blijkt, dat 1 alleen humusarme zandgronden voor het berijden
met tanks in aanmerking komen. Op alle andere gronden zijn er één
of meerdere bezwaren. In verband met het bovenstaande is op de geschiktheidskaart de volgende irdoling gemaakt.
Klasse I

Zeer geschikt
In deze klasse treft men gronden aan, waarbij het
berijden met tanks geen enkel bezwaar oplevert. De
oppervlakte van deze gronden is gering en wordt al
leen ingenomen door het bodemtype Vznl. Deze gronden
liggen echter officieel buiten het oefenterrein,
alhoewel ze op het ogenblik wel gebruikt worden
voor het oefenen met Daftrucks,

Klasse II

Geschikt
In deze klasse zijn die gronden ondergebracht, waar
bij het gevaar voor de vorming van stofwolken, modder
poelen en het optreden van erosie gering is. In de
eerste plaats behoren hiertoe de gronden van bodem
type Gznl. Alhoewel binnen dit bodemtype steile hel
lingen voorkomen is het gevaar voor erosie toch ge
ring, doordat het bodemprofiel buitengewoon doorla
tend is. Oppervlakkig afstromen van water zal dus
prr.ctisch niet voorkomen.
Verder zijn in deze klasse ondergebracht het bodem
type Vzwl. Deze gronden bevatten weinig leem en be
trekkelijk weinig humus, zodat het gevaar voor de
vorming van stofwolken en modderpoelen hier niet
groot is.
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Klasse III

Minder geschikt
In deze klasse vallen de overige gronden, maar omdat
de in hoofdstuk V genoemde bezwaren niet bij al de
ze gronden aanwezig zijn, is deze klasse weer onder
verdeeld in 4 subklassen.

VII

Illal

Gevaar voor hellingerosie en de vorming van
modderpoelen.
Hiertoe behoren de sterk geaccidenteerde,
niet lemige, matig gepodzoleerde gronden.
Dus bodemtype Gzml.

IIIa2

Gevaar voor hellihgerosie en de vorming van
modderpoelen en stofwolken.
Hiertoe behoren de sterk geaccidenteerde,
zwak lemige, weinig gepodzoleerde zandgron
den. Dit betreft dus bodemtype Gyw6, tevens
treedt hier nog gevaar voor beschadiging van
de rupsbanden door grind op.

Illb

Gevaar voor de vorming van modderpoelen.
Tot deze klasse behoren de vlakke, niet le
mige, sterk en matig gepodzoleerde gronden.
Dit zijn bodemtypen Vyh2 en Vzml, tevens is
er bij bodemtype Vyh2 kans op beschadiging
van de rupsbanden door grind.

IIIc

Gevaar voor de vorming van modderpoelen en
stofwolken.
Dit gevaar treedt op bij alle overige gron
den.
Dit zdjn zwak on/of niet lemige, matig of weinig
gepodzoleerde gronden. Ze hebben alle een
iets dikkere humeuze bovengrond dan de gron
den van de vorige klasse. De bovengrond is
zwak lemig of niet lemig. Onder deze subKLaese vallen de bodemtypen Vym6 ? Vyw6, Vzm5,
Vzwd3, Vzw5, Vzw3. Bij de eerste twee bestaat
tevens gevaar voor beschadiging van de rups
banden door grind.

VERKLARING VAN ENKELE BODEMHJNDIGE'TERMEN
Leem
Niet lemig
Zwak lemig
Matig fijn zand
Matig grof zand
Grof zand

gronddeeltjes, die kleiner zijn dan 50 micron
(l micron = 1 mu =
mm).
1COO
minder dan 10fo van de gronddeelt jes zijn klei
ner dan 50 micron.
lö à 17^ Tan ^e gronddeelt jes zijn kleiner
dan 50 micron.
zand, dat overwegend bestaat uit korrels met
een diameter tussen 150 en 210 micron,
zand, dat overwegend bestaat uit korrels met
een diameter van 210 tot 3OO micron,
zand, dat overwegend bestaat uit korrels met
een diameter groter dan 3OO micron.
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M50

VIII

= Die korrelgrootte van de zandfractie groter
dan 50 mu, waarbij 50$ van de minerale delen
groter en 50$ van de minerale delen kleiner
is dan de betreffende korrelgroofcte

RESULTATEN VAM DE VEGETATIEKABTERING
De
vegetatiekartering geeft een beeld van de verschillen in
de begroeiingen, die nauw samenhangen met het reliëf en de bodem
gesteldheid. De indeling berust op empirisch onderscheiden typische
soortencombinaties en dominantie van soorten binnen de plantenge
meenschappen. Met het oog op de grote schaal, waarop de vegetatiekaart is getekend, zijn er enkele vereenvoudigingen toegepast. Zo
zijn bijvoorbeeld kleine verschillen verwaarloosd en afzonderlijke
kleine plekjes van dezelfde aard samengevoegd.
a. Toelichting bij de te sparen terreinen
Het sparen van bepaalde terreingedeelten bij militaire oefe- •
ningen kan zowel van belang zijn voor de natuurwetenschap als voor
het landschapsschoon en de recreatie. Het behoud van de vegetatie
op bepaalde gedeelten is tevens van betekenis voor de heideregeneratie in de omgeving en voor afremming van wind- en watererosie.
In een ten gevolge van militaire oefeningen grotendeels vernielde
heidevegetatie vormen de plekken waar nog vitale heide is overge
bleven de haarden waaruit de heidesoorten zich opnieuw over de om
geving kunnen verspreiden. Hieraan moet vooral aandacht worden ge
schonken bij het nader uitwerken van het oefensysteem.
Op plaatsen waar de heidevegetaties en de bodem voor 50$ tot
100$ zijn vernield zal regeneratie, voor zover nog mogelijk, slechts
langzaam en moeilijk plaatsvinden. Deze categorie terreinen (D)
is aangegeven op afbeelding 1.
Een volgende categorie (c) omvat de voor 25$ tot 50$ verniel
de terreinen (zie eveneens afb. l). De vernietiging van vegetatie
en bodem is nog van dien aard, dat regeneratie op korte termijn
mogelijk is.
Een andere vorm van vernieling is het graven van mangaten,
hetgeen vaak het nadeligst is voor zeer bepaalde terreinvormen, die
in natuurwetenschappelijk opzicht een specifieke waarde bezitten.
Bijvoorbeeld zijn veel mangaten gegraven in de hoogst interessante
hellingvegetaties van de pseudo-osar, dat zijn de langgerekte zandruggen.
De vegetatie van deze terreinvormen zal nog grotendeels intact
blijven en ziet er op het eerste gezicht gunstig uit, doch voor de
natuurwetenschap is het, door een eeuwenlange wisselwerking ontsta
ne, interessante evenwicht tussen bodem, vegetatie en andere milieu
factoren onherstelbaar verstoord.
Vanuit natuurwetenschappelijk gezichtspunt is het wenselijk,
dat deze nadelige vormen van oefeningen zoveel mogelijk beperkt
blijven tot bepaalde reeds min of meer vernielde gedeelten, opdat
er van bepaalde terreinvormen ook nog gave gedeelten behouden blij
ven.
Bij het aanwijzen van de te sparen terreinen dient in het
bijzonder de aandacht gevestigd te worden op het behoud van de re
latief optimaal ontwikkelde, relatief zeldzame vegetatietypen en
complexen daarvan met de overgangsvormen.
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De complexen met de grootste gevarieerdheid in milieufactoren
lenen zich eerst goed voor het onderzoek naar de inpassing van de
planten in het milieu 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 manschappen en voertuigen. Dit geldt in het bijzonder voor de
hellingen en dalen van de stuifruggen(pseudo-osar)-complexen en
pre—glaciale heuvels. De in vegetatiekundig en ecologisch opzicht
waardevolle terreinvormen (categorie A) zijn daarom op de bodemgeschiktheidskaart voor het berijden met tanks aangegeven(zie tevens
afb. l).
Feitelijk is de Ginkelse heide een natuurlandschapsmonument
van de eerste orde, dat in zijn geheel van de hoogste natuurweten
schappelijke, culturele, landschappelijke en recreatißve waarde is.
Het vormt nog een karakteristiek voorbeeld van het Zuid-Veluwse
heidelandschap.
Over de fauna is weinig bekend. Korhoenders komen er nog
voor. Voor de kleinere fauna moot worden verondersteld, dat ze
schakeringen vertoont in samenhang met de karakteristieke ver
schillen van de vegetatietypen.
Naar de rangorde van afnemende natuurwet ens cha,ppeli jke bete
kenis en toenemende graad van bodem— en vegetatievernieling zijn
de volgende categorieën onderscheiden en op afb. 1 aangegeven?
A« De in natuurwetenschappelijk opzicht meest belangwekkende
terreinvormen, met relatief zeldzame vegetatietypen en
complexen daarvan met overgangsvormen.
B. De overige nog gave terreingedeelten, die vooral ia het
groter geheel van veel betekenis zijn.
De voor 2f£tot 50/^ vernielde terreinen.
D. De voor 50^ "tot 100^ vernielde terreinen«.

IX

BESCHRIJVING VAN DE VEGBTATIEKAABT (bijlage3)
a. Vegetatiekundige indeling
Plantensociologisch gezien behoren de heidevegetaties van de
Ginkelse heide voornamelijk gerekend te worden 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 assooiatie, die er, zij het fragmentair, ontwikkeld voorkomt. Deze va
riant vormt een overgang naar de Struikheidegemeenschap. De Struikheidegemeenschap heeft over grote oppervlakten een sterk grazig
karakter. De soortensamenstelling is echter niet van dien aard,dat
deze grasheiden gerekend kunnen worden tot het verbond van de heischrale hooilanden (Nardo-Galion) . Zeer plaatselijk komen fragmen
ten voor van de Buntgrasgemeenschap (Corynephoretum canescentis).
De bosvorming met vliegden, berk en eik vormt een initiale fase
van het Eiken-berkenbos (Querceto-Betuletum).
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b. Legendabes chri jving
S.

Droge Struikheidegemeenschap (Calluneto-Genistetum
typicum). De overheersende soort is struikheidei in
geringe mate kan een tiental andere plantensoorten
aanwezig zijn. Naast de soorten genoemd' bij de va
rianten zijn dit vooral schapengras (Pestuca ovina),
bochtige smele (Deschampsia flexuosa) , liggend
walstro (Galium saxatile), stekelbrem (Genista
anglica) en kruipbrem (Genista pilosa). De moslaag
bevat ook karakteristieke soorten o.a. klauwtjesmos
(Hypnum cupressiforme), bronsmos (Pleurozium
schreberi) en franjemos (Ptilidium ciliare).
In de Ginkelse heide iö binnen de Struikheidegemeenschap een groot aantal varianten onderscheiden,
dat ten dele overgangen vormt tot andere planten
gemeenschappen.

Ss.

Gestoorde variant met struisgras (Agrostis tenuis).

St.

De rijkste variant met tormentil (Potentilla ereota)
en relatief meer borstelgras (Nardus stricta) en
tandjesgras (Sieglingia decumbens) dan in de typi
sche variant.

S.

De typische variant, waarin gewoon haarmos
(Polytrichum commune) en struisgras (Agrastis canina)
kunnen voorkomen,

Sz.

Variant met zandzegge (Carex arenaria) veelal het
armste type, wel relatief meer kraakloof
(Cornicularia aculeata) en bepaalde korstmossen
(Cladonia) vormt een overgang naar het humusarme
type Sb.

Sc.

Complex, waarin afwisseling van typische variant
met varianten St. en Sz.

Sb.

Variant met plaatselijk buntgras (Corynephorus
canes cens) en enige daarmede geassocieerde soorten
als zandzegge (Carex arenaria), veldzuring (Bumex
acetosella) en zandhaarmos (Polytrichum juniperum) .

Sp.

Variant met pijpestrootje fHolinia coerulea) veel
al vergezeld van dopheide (Erica tetralix) en tormen
til (Potentilla erecta).

Sd.

Variant met minder dan 10f dopheide (Erica tetralix).
Veelal ook pijpestrootje (Molinia coerulea) en tor
mentil (Potentilla erecta).

D.

De korstmosrijke Dopheidegemeenschap (Ericetum
tetralicis cladonietosum). Meer dan 50$> dopheide
(Erica tetralix) veelal vergezeld van pijpestrootje
(Molinia. coerulea) en tormentil (Potentilla erecta)
en soms met blauwe zegge (Carex panicea) , veenbies
(Trichophorum caespitosum) en trekrus (Juncus
squarrosus).

P.

Meer dan ^Qffo pijpestrootje (Molinia coerulea).
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B. •

Buntgrasgemeenschap (Corynephoretum canescentis).
Slechts zeer plaatselijk vegetatievormend optredend»
Ook gekenmerkt door zandzegge (Carex arenaria),
zandhaa.rmos (Polytrichum juniperum), muizenoortje
(Hieracium pilosella) , zandblauwtje (Jasione
montara) , biggenkruid (Hypochoeris radicata) en
leeuwentand \Leontodon autumnale).

Bth.

Variant met thójm (Thymus serpyllum) .

W.

Walstrorijke grasheide, grazige vorm van de Struikheidegemeenschapo Zeer veel schapengras (Peetuca
ovina), bochtige smele (Deschampsia flexuosa),
liggend walstro (Galium saxatile) en pilzegge
(Carex pilulifera) .

Wv.

Variant met veldbies (Luzula campestris) en veelbloemige veldbies (Luzula multiflora).

Wt.

Variant met tormentil (Potentilla erecta). Veelal
ook braam (Eubus spec.) en relatief rijker aan
tandjesgras (Sieglingia decumbens) en borstelgras
(Nardus stricta) dan' vorige variant.

X

Vegetatie vrijwel ontbrekend.

o°o

Opslag eiken-berkenbos en vliegden.

c. Factoren, die de samenstelling van de vegetatie beinfloeden
In de eerste plaats wordt het voorkomen van de heidevegetaties
bepaald door het klimaat. De Struikheidegemeenschap is in zijn geo
grafische verbreiding vrijwel beperkt tot het vochtige Atlantische
gebied van noordwest-Europa.
Binnen het verspreidingsgebied bestaan weer fijnere plantengeografische verschillen, die zelfs in een betrekkelijk kleine ruimte
als de Veluwe nog tot uiting komen. In tegenstelling tot de meer
noordelijk gelegen Veluwse heiden ontbreekt b.v. in de Ginkelse
heide de boreale heidesoort kraaiheide (Empetrum nigrum), waarvan
de zuidelijke areaalgrens ongeveer oost-west over de Veluwe loopt.
Het verschil in microklimaat komt o.a. tot uitdrukking in het
relatief meer voorkomen van de enigszins vochtminnende bladmossen
op de noordhellingen en van de meer aan droogte aangepaste korst
mossen (Cladonia div. spec.) op de sterker verwarmde zuidhellingen.
Tevens spelen de korstmossen een belangrijke rol in de vegeta
tiecyclus van de heide. In de verouderde struikheidevegetatie wor
den de door het afsterven van struikheide open gevallen plaatsen
ingenomen door giaeeen en korstmossen. Door het grazen van schapen
op de heide wordt de groei van de grassen sterk bevorderd en krij
gen de gra.zige vormen van de Struikheidegemeenschap een meer besten
dig karakter. De thijm-variant van de Buntgrasgemeensohap wordt ook
in stand gehouden door het grazen van schapen.
De reliëffactor is vooral in het geding bij de schakering van
varianten binnen de Struikheidegemeenschap.
De verbreiding van de Dopheidegemeenschap en de walstrorijke grazige
heidevormen hangt nauw samen met de bodemgesteldheid en ten dele ook
met het reliëf.
Opvallend is het samengaan van de walstrorijke grasheide met veldbies
en de zandzeggerijke en buntgrasrijke varianten van de Struikheide
gemeenschap met de gronden, die een dunne tot zeer dunne bovengrond
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doet vermoeden, dat juist daar in het verleden de heide werd afgeplagd ten behoeve van de potstal.
Als contrast staat hier tegenover het gebied met een matig dik
ke, sterk humeuze bovengrond, waarop zich de meer vochtminnende dopheiderijke Struikheidegemeenschap of Dopheidegemeenschap ontwikkeld
heeft.
X

CORRELATIE BODEMKAART - VEGETATIËKAART
In het onderstaande wordt gegeven?
a. Een overzicht van de bodemtypen met vermelding van de daar
mede gecorreleerde vegetatietypen.
b. Een overzicht van de vegetatietypen met vermelding van de
voor de vegetatie belangrijkste gemeenschappelijke eigen
schappen van de bij de vegetatietypen behorende bodemtypen.
c. Een samenvatting tot vegetatie complexen met vermelding van
de daarvoor bepalende bodemfactoren.
De over een geringe oppervlakte voorkomende bodemtypen Gznl, Vzm5
en Gyw6 zijn buiten beschouwing gelaten.
8'

Correlatie bodemtype - vegetatietype
Bodemtype Gzml?
Niet lemige, matig fijnzandige, sterk geaccidenteerde grindloze
of grindarme, matig gepodzoleerde zandgrond.
A12, dun en zuur humeus. B2, matig dun, zwak humeus en zuur.
Gecorreleerde vegetatietypemS, Sc, St, Sd en Wt.
Overwegend typische variant van de Struikheidegemeenschap, lo
caal de varianten met dopheide, tormentil, zandzegge en buntgras
en bij uitzondering de walstrorijke grasheide met tormentil.
Bodemtype Vzmls
Niet lemige, matig fijnzandige, vlakke tot zwak golvende, grind
loze of grindarme, matig gepodzoleerde zandgrond.
A12, dun en zuur humeus. B2, dun, zwak humeus en zuur.
Gecorreleerde vegetatietypens S, Sc, St, Sd, Wt, D, Sp en P.
Overwegend van dezelfde samenstelling als het voorgaande type.
Locaal echter vrij grote oppervlakten met de tormentilrijke vari
ant van de Struikheidegemeenschap en de walstrorijke grasheide met
tormentil. Zeer locaal in samenhang met bodemtype Vym6, vegetaties
met pijpestrootje.
Het voorkomen van kussentjesmos (Leucobryum glaucum) is vrijwel
beperkt tot dit hodemtype.
Bodemtype Vzwd3s
Complex van niet lemige en zwak lemig^ ma,tig fijnzandige, vlakke
tot zwak golvende, grindloze of grindarme, weinig gepodzoleerde
zandgrond,met een matig dikke humeuze bovengrond.
A12, matig dik en humeus. B2, dun, weinig humeus en mild.
Gecorreleerde vegetatietypens S, Sd, D, St, Wt, Sp en P.
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Overwegend dopheiderijke en tormentilrijke varianten van de
Struikheidegemeenschap. In samenhang met de bodemtypen Vyw6 en
Vym6 treden de Dopheidegemeenschap en Pijpestrootjesvegetaties
op, In het gehele complex gaat de heide sterk naar de walstrorijke
grasheide met tormentil over, locaal domineren zelfs de gras
sen.
Bodemtype Vzwls
Niet lemige, matig fijnzandige, vlakke tot zwak golvende, grindloze of grindarme, weinig gepodzoleerde zandgrond.
A12, dun tot zeer dun en matig humeus. B2, dun en weinig humeus.
Gecorreleerde vegetatietypens S, Sz, Wv, St, Wt en Sb.
Overwegend zandzeggerijke variant van de Struikheidegemeenschap,
afgewisseld met de walstrorijke grazige heide met veldbies. Lo
caal de torment ilvariant van de walstrorijke grasheide en de
tormentilvariant van de Struikheidegemeenschap. Zeer locaal de
buntgrasvariant van de Struikheidegemeenschap.
Boderntype Vzw5'
Zwak lemige, matig fijnzandige, vlakke tot zwak golvende, grindloze of grindarme, weinig gepodzoleerde zandgrond.
A12, ontbrekend. B2, dun tot matig dik en weinig humeus.
Gecorreleerde vegetatietypens S, St, Wt, Wv en Sz.
Vrijwel uitsluitend walstrorijk stadium van de Struikheidege
meenschap, ten dele met veldbies en zandzegge en ten dele met
tormentil.
Bodemtype Vzw3s
Complex van niet lemige en zwak lemige, matig fijnzandige, vlakke
tot zwak golvende, grindloze of grindarme, weinig gepodzoleerde
za.ndgrond,
112, dun tot zeer dun, matig humeus en mild. B2, dun tot matig
dun en weinig humeus.
Gecorreleerde vegetatietypensSb, Sz, S, Sc, Wv en Wt.
Overwegend buntgras- en zandzeggerijke varianten van de Struik
heidegemeenschap. Een belangrijk gedeelte wordt ingenomen door
de veldbies- en tormentilvariant van de walstrorijke grasheide.
Bodemtype Vznls
Niet lemige, matig fijnzandige, vlakke tot zwak golvende, grind
loze of grindarme zandgrond zonder bodemprofiel.
Gecorreleerde vegetatietypens Sb en Bth.
Gekenmerkt door de thijm-variant van de Buntgrasgemeenschap en
de buntgrasrijke variant van de Struikheidegemeenschap.
Bodemtype Vyh2s
Niet lemige, grofzandige, vlakke tot zwak golvende, grindhoudende, sterk gepodzoleerde zandgrond.
A12, dun tot matig dun en zuur humeus. B2 en B2h, dun tot matig
dun en zuur humeus.
Gecorreleerde vegetatietypen? Wt en B.
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Overwegend het walstrorijke grazige stadium met tormentil en
locaal de Dopheidegemeenschap,
Bodemtype? Vym6%
Zwak lemige, grofzandige of matig grofzandige, vlakke tot zwak
golvende, grindhoudende, matig gepodzoleerde zandgrond.
A12, dun en humeus. B2, dun, zwak humeus en zuur.
Gecorreleerde vegetatietypens D, P, Sp en Wt.
Gekenmerkt door het voorkomen van pijpestrootjevegetaties, de
pijpestrootjesrijke variant van de Struikheidegemeenschap en de
Dopheidegemeenschap. Veelal gemengd met de tormentilrijke variant
van de Struikheidegemeenschg?.
Bodemtype Vyw6s
Zwak lemige, grofzandige of matig grofzandige vlakke tot zwak
golvende, grindhoudende, weinig gepodzoleerde zandgrond.
A12, dun en humeus, B2, dun en weinig humeus.
Gecorreleerde vegetatietypens D, Sd, Wt en Sp,
Overwegend Dopheidegemeenschap, veelal ook overgangen naar pijpestrootjesrijke- en tormentilrijke variant van de Struikheidege
meenschap of tormentilrijke grazige walstroheide.
b. Correlatie vegetatietype - bodemtype
Buntgras gemeens chap, _vari_ant jnet
Uitsluitend voorkomend op het profielloze vergraven bodemtype
Vznl nabij de schaapskooi. Het lage humusgehalte is hier waarschijn
lijk bepalend.
Buntgrasvariant en zandzeggevariant van de Struikheidegemeenschap.
Vrijwel uitsluitend voorkomend op de niet tot zwak lemige, matig
fijnz.andige, weinig gepodzoleerde bodemtypen Vzwl, Vzw3 en Vzw5.
Bepalend is waarschijnlijk de weinige humus door het" ontbreken
van de A12-laag, of deze is dun tot zeer dun en matig humeus.
Vermoedelijk is de heide hier in het verleden geregeld afgeplagd
ten behoeve van de potstal.
Struikhe^degOTeenschapj^ typische variant en complex S,_St en_Sb.
Zeer sterke voorkeur voor de niet lemige, matig fijne en matig
gepodzoleerde zandgronden Gzml en Vzml. De bovengrond (A12-laag)
is dun en zuur humeus. De humusrijkdom en het al of niet zure
karakter daarvan is waarschijnlijk sterk bepalend voor het vege
tatietype. Typisch in de Struikheidegemeenschapop genoemde bodem
typen is het optreden van kussentjesmos.
Dopheidegeraeanschap en dopheiderijke__variant jan de Struikheidegemeens chap
Sterkste voorkeur voor de grofzandige of matig grofzandige en
grindhoadende bodemtypen Vyh2, Vyw6 en Vym6. Daarnaast zeer typisch
voor het matig fijnzandige bodemtype Vzwd3 met een matig dikke
humeuze bovengrond (A12) en met plaatselijk grind of grof zand in
de ondergrond. De humusrijkdom is waarschijnlijk van veel invloed
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op de vegetatie en bepalend voor het voorkomen van de vochtminnende dopheidevegetaties. Als gemeenschappelijke eigenschappen
van de bijbehorende bodemtypen vallen op de grindhoudendheid en
de grofheid van de zandgronden.
Pij.P£strootjevegetaties en_pijpestrootjevariant va.n de_Struikheidegemeenschap.
Zeer kenmerkend voor de grofzandige of matig grofzandige,
grindhoudende bodemtypen Vym6 en Vyw6 en in samenhang hiermede
locaal ook bodemtype Vzwd3. Over het algemeen wijst het optreden
van Pijpestrootjevegetaties op een relatief sterke wisseling in
de vochthuishouding van de bodem^ de bijbehorende bodemtypen be
zitten de eigenschappen, die hiervoor gunstig zijn.
Wals trorijke_grazige _hei de _met_veldbies.
Overwegend gebonden aan de niet tot zwak lemige, matig fijnzandige, weinig gepodzoleerde bodemtypen Vzwl, Vzwß en Vzw5. Be
palend is waarschijnlijk de weinige humus ten gevolge van het ont
breken van een A12 of een zeer dunne tot dunne matig humeuze bo
vengrond (A12). Veelal samen voorkomend met de buntgras- en
zandzeggevariant van de Struikheidegemeenschap.
Walstrorijke grazige heide met tormentil.
Komt zeer veel voor op verscheidene bodemtypen. Sterkste voor
keur voor het bodemtype i Vzwd3 met een matig dikke humeuze A12.
In veel geringere mate verspreid over de bodemtypen Vzwl, Vzw3
en Vzw5 met een dunne of zonder een matig humeuze A12 en de bo
demtypen Vzml en Gzml met een dunne zuur humeuze A12.
Derhalve nauw verwant met het vegetatiecomplex D-Sd-St-Sp met
bijbehorende bodemtypen en rnin of meer mijdend het vegetatieoom—
plex Sb-Sz met bijbehorende humusarme bodemtypen.
c. Vegetatiecomplcxen en bepalende bodemfactoren
In grote trekken zijn er vier vegetatiecomplexen te onderschei
den, waarvan de indeling voornamelijk berust op de mate y waarin
de plantengroei is aangepast aan droogte, een meer of minder
constante vochtigheid en de wisseling in vochthuishouding. Van
veel invloed hierop zijn: reliëf, korrelgrootte en grindhou
dendheid van het zand, voorkomen fijne bodemdeeltjes en hoeveel
heid humus. De invloed van minerale rijkdom van het zand en
zure of milde humus is minder duidelijk, maar wordt wel van veel
belang geacht voor de variaties binnen de plantengemeenschappen.
1. Complex met humusarme en daardoor sen het oppervlak relatief
sterker verdrogende bodemtypen Vzwl, Vzw3 en Vzw5. Zij vormen
het laag gelegen en weinig geaccidenteerde noordoostelijke
deel va.n de Ginkelse heide en dragen vooral de enigszins aan
droogte aangepaste vegetatietypen Bth, Sb en Sz.
2. Complex met zuur humeuze, niet lemige en veelal weinig vochthoudende bodemtypen Vzml en Gzml. Het gebied vormt een brede
strook tussen de complexen 1, 3 en 4 en heeft een typische
ruggenstructuur. De kenmerkende vegetatie wordt gevormd door
de Struikheidegemeenschap. Vooral de typische variant en de
tormentilvariant en locaal de zandzeggevariant komen voor.
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3. Complex van de typen Vyh6, Vyw6 en Vzwd3 met grindrijke, grofzandige, preglaciale heuveltoppen en aangrenzende hellingen
gelegen op de oostflank vs.n de stuwwal. De heuveltoppen met de
grootste (periodieke) variaties in de vochthuishouding zijn
vooral gekenmerkt door Pijpestrootjevegetaties. Samenhangend
hiermede treden
dopheidevegetaties op en deze strekken zich.
ook uit over de tussenliggende hellingen met een f ijnz andige,
matig dikke humeuze bovengrond. De hoeveelheid humus waarborgt
relatief een meer constante vochtigheid, die van belang is
voor de vochtminnende dopheide.
4. Complex, gelegen aan de westrand van de Ginkelse heide. Het
vegetatiecomplex vertoont de meeste overeenkomst met complex
2, hoewel bodemkundig ook overeenkomsten bestaan met de com
plexen 1 en 3• De vegetatie is door vergraving sterk verstocad,
waardoor struisgra.s optreedt.

