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VOORWOORD
Het bodemkundig onderzoek in de boswachterij De Vuursche werd in
opdracht van de Directie van Staatsbosbeheer, uitgevoerd door de afde
ling Opdrachten van de Stichting voor Bodemkartering.
A.Buitenhuis van deze afdeling verrichtte zowel de veldopname als
de rapportering. De bosbouwkundige interpretatie van de gronden ge
schiedde in nauw overleg met Ir.K.R. Baron van Lynden, hoofd van de
afdeling Bosbouw.
Buiten de Stichting voor Bodemkartering werden waardevolle bij
dragen geleverd door de Houtvester, Ir. H.H.G. Overbeek en Ir.J.G.
Weideman van de bosinrichting. Met hen werd ook de uiteindelijke
geschiktheidsbeoordeling vastgesteld.
Leiding en coördinatie van dit onderzoek had H.J.M. Zegers.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR

"(Ir.R.P.H.P.van der Schans)

HET HOOFD VAN DE AFDELING
OPDRACHTEN ,
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GLOSSARIUM
a. Algemeen
Bovenlaag
Bovengrond.
Ondergrond
Mineraal materiaal
Moerig materiaal
Mu
Mediaan (M50)
Textuur
Sesquioxyden

: bovenste horizont van het profiel met
meestal een relatief hoog gehalte aan
organische stof.
: de laag van 0-50 k 80 cm.
: de laag dieper dan 50 à. 80 cm
: grond met een organische-stofgehalte
van ten hoogste 15$>.
: grond, waarvan het organische-stof
gehalte hoger is dan 15$»
: micron = 0.001 mm.
: korrelgrootte waarboven en waarbeneden
de helft (in gewichtshoeveelheid) van
de zandfractie (50-2000 mu) ligt.
: granulometrische (mechanische) samen
stelling van de grond.
: ijzer- en aluminiumverbindingen in de
grond worden te zamen sesquioxyden
genoemd.

b. Horizontbenaming
Hoofdhorizonten
Al -horizont

A2-horizont

B-horizont
B2-horizont
B3-horizont
C-horizont

D-horizont

G-horizont

: bovenste meer of minder donker gekleur
de horizont van het bodemprofiel,
waarin het uitgangsmateriaal na de
afzetting is verrijkt met organische
stof, of waarin de organische stof na
de afzetting door biologische processen
is omgezet.
: een minerale horizont, die lichter van
kleur en lager in humusgehalte is dan
de boven- en onderliggende horizont.
Deze hoofdhorizont is door verticale
uitspoeling verarmd.
: een minerale horizont, waarin inspoeling
van bovenaf heeft plaatsgevonden (humus,
al of niet te zamen met sesquioxyden).
: B-horizont met maximale inspoeling.
: onderste deel van de B-horizont.
: minerale horizont, die weinig of niet
is veranderd door de bodenvorming. In
soortgelijk materiaal heeft de ontwik
keling van de bovenliggende horizonten
plaatsgehad.
: een minerale of moerige horizont, die
weinig of niet is veranderd door de
bodemvorming en afwijkt van het erboven
liggende moedermateriaal, bijv. keileem
in de ondergrond.
: een minerale horizont, die geheel of
vrijwel geheel gereduceerd is en na
oxydatie aanzienlijk van kleur veran
dert. Tevens moet deze horizont aan de
eisen van de C-horizont voldoen.
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Lettertoevoegingen
P

em

h

: een door de mens bewerkte (p = ploegen)
horizont, zoals de bouwvoor ^p). Diep
verwerkte profielen kunnen bijv. als
volgt worden aangeduid (A+B+C)p.
: een toevoeging, die aangeeft dat een
A1-horizont bestaat uit van elders
toegevoegd huraushoudend materiaal
(plaggenmest).
: lettertoevoeging, die bij elke horizont
gebruikt kan worden en die roest- of
reductievlekken aangeeft.
: deze toevoeging (h = humus) kan alleen
in combinatie met de codering B2 worden
gebruikt en duidt dan op een zeer
sterke humusaanrijking in het bovenste
deel van de 332 van sommige podzolgronden.

c. Korte definities van een aantal indelingscriteria
Minerale gronden
Dikke A1
Matig dikke Al
Dunne Al
Moderpod„zol-B
Humuspodzol-B
Duidelijke podzol-B
Met/zonder ijzerhuidjes

Zonder roest

Met roest
Minerale eerdlaag
Dunne eerdlaag
Matige dikke eerdlaag

: gronden, die tussen 0 en 80 cm voor
meer dan de helft uit mineraal materi
aal bestaan.
: een niet-vergraven Al-horizont, die
dikker dan 50 cm is•
: een niet-vergraven Al-horizont van
3O-5O cm dikte.
: een niet-vergraven Al-horizont, die
dunner is dan yO cm, of een vergraven
Ap-hoz^izont ongeacht de dikte.
: B-horizont, waarin de humus overwegend
als moder wordt aangetroffen.
: B-horizont, waarin overwegend amorfe
humus wordt aangetroffen, al dan niet
met sesquioxyden.
: B-horizont, die aan bepaalde eisen,
o.a. wat kleur en dikte betreft, voldoet,
: het aanwezig zijn/ontbreken van ijzer
huidjes rond de zandkorrels, bij de
podzolen direct onder de B2-horizont en
bij de eerdgronden en de vaaggronden
boven in de C-horizont.
: a. geen roest of
b. roest dieper dan 35 cm beginnend, of
c. roest < 35 cm en onderbroken over
meer dan 30 cm.
: roest beginnend binnen 35 cm, hoogstens
onderbroken over 30 cm en doorlopend
tot 120 cm of tot G-horizont.
: een niet-moerige, duidelijke A1-hori
zont van minstens 15 cm dikte.
: een moerige of minerale eerdlaag van 1530 cm dikte (een Al-horizont dunner dan
15 cm is per definitie geen eerdlaag).
: een moerige of minerale eerdlaag van
3O-5O cm dikte.
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à. Bestanddelen van de grond
Lutumfraetie
Leerafractie
Zandfractie
Grindfractie
Klei

minerale delen < 2 mu.
minerale delen < 50 rnu.
minerale delen > 50 mu en < 2000 mu
minerale delen > 2000 mu
mineraal materiaal, dat minstens 8%
lutumfraetie bevat.
mineraal materiaal, dat minstens 50$
leemfractie bevat.
mineraal materiaal, dat minder dan 8%
lutumfraetie en minder dan 50$ leem
fractie bevat.

Leem
Zand

e. Textuurklassen
Indeling naar leemgehalte voor zand en eolische zwaardere afzettingen.
% leem

naam

0 - 10
10 -17*5
17*5-32,5
32,5- 50
50 --85
85

-100

samenvattende namen

leemarm zand
)
zwak lemig zand
)
)
sterk lemig zand
) lemig zand )
zeer sterk lemig zand )
)
zandige leem
)
siltige leem
)

zand
leem

Indeling naar de mediaan van de zandfractie (M50)
M50 tussen

naam

1+20

00
0
-I1X=C- 0
UC
1 1

50 - 105 mu
105 - 150 mu
150 - 210 mu
210
mu

uiterst fijn zand
zeer fijn zand
matig fijn zand
matig grof zand )
mu zeer grof zand )

samenvattende namen

)
)
)

fijn zand
grof zand

f. Organische-stofklassen
Indeling naar het humusgehalte voor lutumarme gronden
% humus

naam

0

0.75

O.751.5 -

1.5
2.5

2-5
5
8
15

-

22.5 -

35

5

O
O
15
22.5

35
- 100

samenvattende namen

uiterst humusarm zand) .
)
zeer humusarm zand
) humusarm )
matig humusarm zand )
)
matig humeus zand )
humeus
\
zeer humeus zand )
humusrijk zand
)
venig zand
)
zandig veen
)
veen
)

mineraal

moerig
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g. Begrippen, betrekking hebbend op de_hydrologie
Hoogteligging

Grondwatertrap (Gt)

Gleyverschijnselen

Grondwaterverschijnselen

: gebruikt in de bodemkunde heeft deze
term geen betrekking op de topografische
hoogteligging van de grond, maar op de
ligging van het grondwater t.o.v. het
maaiveld.
: klasse van grondwatertrappenindeling.
Dit is een indeling, die gebruikt wordt
om de van plaats tot plaats optredende
verschillen in het gemiddelde grondwa
terstandsverloop aan te geven.
: de in een bodemprofiel voorkomende
roestverschijnselen, al dan niet in
combinatie met reductieverschijnselen.
Het ontstaan ervan is een gevolg van
de ter plaatse optredende afwisseling
in oxyderende en reducerende omstandig
heden.
: alle met het oog waarneembare verschijn
selen in het profiel, waarvan het ont
staan samenhangt met of een gevolg is
van het voorkomen van grondwater (blekingsverschijnse1en, gleyverschijnselen,
reductieverschijnselen, totaal geredu
ceerde zone).

h. Yerklaring_van de namen waarmee de onderscheiden bodemeenheden zijn
aangeduid
De namen zijn ontleend aan het systeem voor bodemclassificatie.
Hierin heeft men bij de naamgeving vaak gebruik gemaakt van toponiemen,
die voorkomen in gebieden waar ook de benoemde gronden het meest worden
aangetroffen. Ook heeft men vele nieuwe namen bedacht, zo mogelijk toch
iets zeggend over de aard of ligging van de desbetreffende gronden.
Holt

Haar
Kamp

Veld

Laar

: (in holtpodzolgronden)
een bosnaam (= hout), vaak voorkomend
als actueel bos, waar moderpodzolgronden voorkomen.
: (in haarpodzolgronden)
heeft betrekking op hoge zandgronden,
vaak liggend te midden van lage gronden.
: (in kamppodzolgronden)
algemene naam voor een afgeperkt stuk
land. Slaat op oudere ontginning in
de podzolgronden.
: (in veldpodzolgrond.en)
veldnamen worden ten noorden van de
grote rivieren aangetroffen op (meestal
lage) heidevelden buiten de oude ont
ginningen.(in het zuiden komt deze naam
voor op oude bouwlanden en is daar on
juist voor deze gronden.).
: (in laarpodzolgronden)
bosnaam (open plek in bos). Een ontginningsnaam uit de Middeleeuwen, waar
schijnlijk iets jonger dan loo.
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Goor1

Enk

Vaag

Duin

Vlak

: (in gooreerdgronden)
goor: laag gelegen land, moeras.Slaat
meer op staand dan op stromend water
en is als zodanig typerend voor deze
gronden.
: (in enkeerdgronden)
de met "enk" benoemde zandgronden zijn
ontstaan door eeuwenlang bodemgebruik
als bouwland.
: (in vaaggronden)
onduidelijk, niet scherp omlijnd. Wordt
gebruikt voor gronden met de minst
duidelijke horizonten.
: (in duinvaaggronden)
vrijwel alle gronden, die namen dragen
met duin (zowel langs de kust als in
het binnenland) behoren hiertoe.
: (in vlakvaaggronden)
vlak (vlaak, vlake) = zandplaat.

Kaarteenheden op de bodemkaart
1)

omschrijving

code

Laarpodzolgronden cH51
GooreerdgrOnden
cZ51
Gooreerdgronden
cZa51
Gooreerdgronden
cZa53
Zwarte enkeerd
gronden
ZE 53
Zwarte enkeerdgronden
zEa53
Kamppodzolgronden cHd51
Veldpodzolgronden H51
Laarpodzolgronden CH 51
Zwarte enkeerdgronden
zE53
Duinvaaggronden
bZdp51
Laarpodzolgronden
Gooreerdgronden

cHa51
cZa53

Holtpodzolgronden
Kamppodzolgronden
Kamppodzolgronden
Duinvaaggronden

Y82

cHd51
cHd82
bZdp51

Veldpodzolgronden Ha51
VIakvaaggronden
bZap51
Haarpodzolgronden Hd51
Haarpodzolgronden Hd82
Duinvaaggronden
VIakvaaggronden

aZdz51
bZap51

Duinvaaggronden

aZdz51 en
bZdp51

toevoe
gingen
q
Q
q
g2

grondwatertrap
pen (Gt)
Vla
Vla
Va
Va

Kaarteenheden op de globale bodemgeschiktheidskaart
code

') omschrijving

Oppervlakte
in
ha

in

%

2

gronden met in hoofdzaak gcede mogelijkheden voor naaldhout

83,CO

12,3

k

gronden met in hoofdzaak goede mogelijkheden voor naaldhout

152,00

21,2

6

gronden met in hoofdzaak mogelijkheden voor naaldhout
dat hoge grondwaterstanden kan verdragen

hQFj0

6, 9 ;

7

gronden met mogelijkheden vcor veimg vochteisend naaldhout

162,00

22,5;

8

gronden met beperkte mogelijkheden voor naaldhout dat
hoge grondwaterstanden kan verdragen

1 ,>)

9

gronden met beperkte mogelijkheden voor weinig vocht
en voedseleisend naaldhout

10

gronden met weinig of geen mogelijkheid voor opgaand
bos

Vla en Vila
Va

q

q, s
q
g1 en ^

Vila
Vla en Vila
Vila

V

Vllb
Vllb

q
q

Va
lila

s

Vllb
Vllb
Vllb
Vllb

g"! ,g2,q
q

V

Va
Va

gl,g2,q,s Vila en Vllb
q,s
Vim en Vllb
gl
V
-

Vila en VTIb
lila

Vila en Vllb 7 en
10

associatie van de klassen 7 en 10

0,2

227,00 31,8
26,00
8

3*6:
1,1 ;

') Voor een nadere omschrijving van de kaarteenheden, Gt's en toevoegingen raadplege men de legenda's van resp.
bodemkaart grondwatertrappenkaart en geschiktheidskaart (bijlagen 1, 2 en 3)
Afb. 1 Tabel met de onderscheiden bodemkaarteenheden en grondwatertrappen, gerangschikt naar hun geschiktheid voor de bosbouw

SAMENVATTING
In opdracht van de Directie van Staatsbosbeheer vond een bodemkartering plaats in de boswachter!j De Vuursche. Deze kartering had
tot doel een inzicht te krijgen in de produktiemogelijkheden van de
gronden voor de bosbouw. De boswachter!j De Vuursche, groot + 717 ha,
ligt in de provincie Utrecht en omvat een gedeelte van de gemeente
Baarn.
Het is overwegend nog een vrij jonge boswachterij met in hoofdzaak
eerste generatie bos. Zij bestaat grotendeels uit opstanden van rond de
eeuwwisseling,aangelegd op heidevelden en landbouwgronden. Verder komen
in het noordelijk gedeelte rond het landgoed. Groeneveld thans nog gron
den voor die worden gebruikt voor landbouwkundige doeleinden (grasland).
De boswachterij ligt op de Utrechtse heuvelrug (stuwwal). Deze
bestaat geheel uit zanden van het gestuwd preglaciaal die in dit gebied
voor een groot deel zijn afgedekt door dekzand. Verder is plaatselijk
uit het dekzand stuifzand opgewaaid.
We treffen dan ook uitsluitend zandgronden aan in deze boswachterij
en wel: holtpodzolgronden, haarpodzolgronden, kamppodzolgronden, veldpodzolgronden, laarpodzolgronden, gooreerdgronden, zwarte enkeerdgron
den, duinvaaggronden en vlakvaaggronden.
De holtpodzolgronden (code Y82 op bijlage 1) komen uitsluitend
voor in de zanden van het gestuwd preglaciaal. Eveneens een gedeelte
van de. haar-- en kamppodzolgronden (Hd82 en cHd82). De overige haar- en
kamppodzolgronden (Hd51, cHd5l), samen met de veld- en laarpodzol
gronden (H51, Ha51, cH51, cHa51 ) en gooreerdgronden (cZ^31 , cZa51, cZa53)
treft men aan in de dekzanden. De zwarte enkeerdgronden (zE53* zEa53),
die zijn ontstaan door eeuwenlange bemesting met potstalmest, liggen
zowel op het gestuwd preglaciaal als op dekzand. De duin- en vlakvaaggrond.en ten slotte komen voor in het stuifzand.
Een groot deel van genoemde gronden heeft een diepe grondwaterstand
(Gt Vllb). De vochtvoorziening van het bos is op deze gronden geheel
afhankelijk van de neerslag en van het vocht dat in de bodem wordt vast
gehouden, gebonden aan de humus en leem. In het noordelijk deel van het
gebied en plaatselijk ook in het zuiden wordt de vochtvoorziening van
het bos mede beïnvloed door het grondwater. Hier bevindt het grondwater
zich minder diep onder het maaiveld (Gt lila, Va, Vla en Vila) zodat
het bereikbaar is voor de boomwortels.
Wat betreft de geschiktheid van de gronden voor de bosbouw, bied.en
de laarpodzolgronden met Gt Vla, de gooreerdgronden met Gt Va en Vla
en de zwarte enkeerdgronden met Gt Va, Vla en Vila de meeste bosbouw
kundige mogelijkheden. Ze zijn goed geschikt voor alle naaldhoutsoorten
en tevens nog voor inl.eik en beuk. Daarentegen bieden alle duinvaag
gronden
zonder een overstoven podzolprofiel in de ondergrond en de
vlakvaaggronden met Gt lila de minste mogelijkheden. Deze gronden zijn
weinig of niet geschikt voor opgaand bos. Alle overige gronden liggen
vrat betreft hun mogelijkhed.en voor de bosbouw tussen de twee bovenge
noemde uitersten in, zie afb.1.

SCHAAL

Afb .2.

Situatiekaart.

1:50.000
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1.
1.1

INLEIDING
Algemeen

Het bodemkundig onderzoek in de boswachterij De Vuursche werd
uitgevoerd door de afdeling Opdrachten van de Stichting voor Bodemkartering.
De aan dit onderzoek te stellen eisen en de beoordeling van de
gronden voor de bosbouw zijn in nauw overleg met deskundigen van het
Staatsbosbeheer vastgesteld. De Stichting voor Bodemkartering is hun
erkentelijk voor de medewerking.
1.2 De onderzochte boswachterij (afb.2)

j

De boswachterij ligt in de gemeente Baarn en bestaat uit vier ge
deelten, namelijk: Groeneveld, Hoge Vuursche, Zeven Linden en Lage
Vuursche.
Van de totaal 717 ha die de boswachterij groot is, zijn 711+ ha
onderzocht; de resterende 3 ha, bestaande uit water en moeras, zijn
niet in het onderzoek betrokken.
Op de topografische kaart van Nederland, schaal 1 : 25 000, komt
de boswachterij voor op blad: Soestdijk 52A.
1.3

Opname

Het veldwerk vond plaats in de periode september-november 1961+.
Als basis voor de veldopname zijn luchtfoto's, schaal 1 : 10 000, ge
bruikt. Voor de definitieve kaarten is gebruik gemaakt van een topogra
fische kaart, schaal 1 : 25 000.
De gemiddelde boringsdichtheid bedraagt ongeveer één boring per
1f- ha, waarbij van gemiddeld een boring per ]+ ha een eenvoudige profiel
beschrijving is gemaakt. De gegevens van de overige, niet beschreven
boringen zijn alle in code op de veldkaarten vermeld. Verder zijn alle
bodem- en grondwatertrapgrenzen in het terrein aan de hand van topogra
fische en landschappelijke kenmerken op de veldkaarten ingeschetst.
Voor het bepalen van minder duidelijk zichtbare grenzen zijn in vele
gevallen nog extra boringen vericht.
De maximale boringsdiepte bedraagt 180 cm. Alle beschreven borin
gen zijn tot deze diepte uitgeboord. De overige tot op verschillende
diepten, maar nooit ondieper dan 120 cm.
1.li Doel van het onderzoek en de vervaardigde kaarten
Het bodemkundig onderzoek had een inventarisatie van de bodemge
steldheid tot doel, om aan de hand daarvan een overzicht te kunnen
geven omtrent de productiemogelijkheden van de gronden voor de bosbouw.
Deze inventarisatie is weergegeven op de bodemkaart (bijl.1) en beschre
ven in dit rapport.
Voor zover bij de gebruikte boringsdichtheid en kaartschaal moge
lijk, zijn aard en verbreiding der voorkomende bodemeenheden op de
bodemkaart weergegeven. Verder zijn, in verband met de eisen voor de
leesbaarheid van de bodemkaart en op verzoek van de opdrachtgever, be
langrijke gegevens betreffende de diepteligging van het grondwater op
de grondwatertrappenkaart (bijl.2) vastgelegd.
Voor het weergeven van de produktiemogelijkheden van de gronden
voor de bosbouw is een globale bodemgeschiktheidskaart samengesteld
(bjjl. 3)- Deze berust op interpretatie van de gegevens, vastgelegd op
de bodemkaart en grondwatertrappenkaart en samengevat in een tabel
(bijl.la-). De grenzen op de geschiktheidskaart zijn van beide eerstge
noemde inventarisatiekaarten overgenomen.
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- 1k Naast deze globale kartering (van de bodem) van de gehele boswachterij is een detailkartering uitgevoerd in de vakken die zijn opgenomen
in het cultuurplan voor de eerstkomende tien jaar. Deze gedetailleerde
gegevens voor het cultuurplan zijn niet in dit rapport opgenomen maar
beschreven in een afzonderlijk rapport nr. 6li.2a.
1.5 Bodem en bodemkaart
In de bodem treft men grote verschillen aan, zowel in de diepte
(het profiel) als in het horizontale vlak (het oppervlak). Op grond van
verschillen in duidelijk zichtbare en meetbare (zgn. morfometrische)
kenmerken kan men in de bodem een groot aantal bodemprofielen onder
scheiden, die naar hun verbreiding weer kunnen worden samengevat tot
bodemeenheden. Binnen een bodemeenheid hebben de profielen overeenkom
stige eigenschappen.
Deze bodemeenheden zijn met behulp van boringen en veldkenmerken
(o.a. topografie, bodemgebruik, vegetatie ens.) in het terrein te her
kennen en af te grenzen (Westerveld, 1965)* Bij een bodemkartering
worden de bodemeenheden op een topografische kaart, door middel van
grenzen, kleuren en symbolen aangegeven als kaarteenheden. In de
legenda van de aldus vervaardigde bodemkaart worden de belangrijkste
kenmerken der eenheden kort omschreven.
De bodemkaart geeft in een plat vlak (twee-dimensionaal) een ver
eenvoudigd en geordend beeld van de (drie-dimensionale) bodemeenheden,
zoals die in het terrein voorkomen (afb.3)- In ieder kaartvlak op de
bodemkaart is niet alleen de bovenlaag, maar ook het bodemprofiel
(tot 1.30 m -m.v.) binnen de, in de legenda aangegeven grenzen nagenoeg
gelijk.
Met behulp van bodemkartering en bodemkaarten wordt het mogelijk
de samenhang tussen het landschap en de bodemeenheden vast te stellen,
alsmede regionale of landelijke vergelijkingen te maken tussen de ver
schillende bodemeenheden, hun eigenschappen, geschiktheden, verbrei
ding enz.
1.6

Betrouwbaarheid en zuiverheid

De gebruiksx-zaarde van een (bodem)kaart wordt in belangrijke mate
bepaald door de betrouwbaarheid van de daarop voorkomende (bodem)grenzen
en de zuiverheid van de kaartvlakken. Hoewel het vraagstuk van betrouw
baarheid en zuiverheid bij kaarten nogal gecompliceerd is, dient de
kaartgebruiker hierover te worden ingelicht, Dit zal hier slechts sum
mier geschieden, voor nadere details wordt verwezen naar de desbetref
fende publikaties (o.a. Steur en Westerveld, 1965)Voor de vervaardiging van een verantwoorde bodemkaart is in de
eerste plaats voldoende ervaring en kennis van de opbouw, de bodemvor
ming en de menselijke invloed op de bodem in het desbetreffende gebied
noodzakelijk.
Waarnemingsdichtheid, kaartschaal en legenda moeten op elkaar
afgestemd zijn en het aantal bemonsterde profielen ter controle van
textuur en humusschattingen moet voldoende zijn.
Om kaart- en tekentechnische redenen zijn voor een voldoende
nauwkeurige samenstelling van de bodemgrenzen + zes waarnemingen
(= boringen + veldkenmerken) per cm2 kaartvlak noodzakelijk. Hieruit
volgt dat de betrouwbaarheid der grenzen op een bodemkaart niet wordt
bepaald door de kaartschaal maar door het aantal waarnemingen per cm2
kaart'vlak.
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Afb. 5

2
Boringsdichtheid 4 per ha = 4 per cm
(lOxlineoire vergroting van kaarteenheid c*)
Boringsdichtheid 4 per 100 ha = 4 per 100 cm
Boringsdichtheid 4 per 100 ha = 4 per cm^

Verlies aan betrouwbaarheid door kaartvergroting
( kaarteenheid b heeft dezelfde kaartschaal als a ( 1:10.000 ) maar de
boringsdichtheid is gelijk aan die van kaarteenheid c, namelijk
t, per 100 ha = 4 per 100cm^ bij schaal 1:10.000 )
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Verder moet een bodemkaart goed leesbaar en technisch reproduceer
baar zijn. Hiervoor geldt de (kartografische) eis dat het kleinste
kaartvlak niet kleiner raag zijn dan ^ om- (S x 5 mm) en de afstand tussen
twee bodemgrenzen minimaal 2 mm moet bedragen.
Naast de leesbaarheid van de kaart en de betrouwbaarheid der bodemgrenzen is de zuiverheid van de kaartvlakken van belang. Ook bij een
bodemkaart die aan alle gestelde eisen voldoet., zullen binnen ieder
kaartvlak oppervlakten voorkomen met een van de omschrijving afwijkende
profielopbouw, die te klein zijn om afzonderlijk te worden weergegeven
of, gezien de gebruikte waarnemingsdichtheid, over het hoofd zijn ge
zien. Dit percentage onzuiverheden zal, afhankelijk van de bodemgesteld
heid in de "zuivere" (enkelvoudige) kaarteenheden, variëren van 0 tot
30fo van de oppervlakte van ieder afzonderlijk kaartvlak. Is dit percen
tage hoger dan wordt de desbetreffende kaarteenheid als een samenge
stelde aangegeven (zie li..3)«
Wanneer aan de bovenbeschreven criteria voor een bodemkaart is
voldaan, wat bij deze kartering het geval is, hebben de bodemgrenzen
op alle kaarten dezelfde betrouwbaarheid, onafhankelijk van de kaartschaal terwijl de enkelvoudige kaarteenheden "zuiver" zijn. Wel zullen
op kleinschalige kaarten de bodemgrenzen minder details weergeven t.g.v.
de noodzakelijke generalisatie en daardoor afwijken van het werkelijke
bodempatroon in het terrein (afbJ^).
Kaartvergroting leidt daarom tot een minder betrouwbare kaart, om
dat de waarnemingsdichtheid per cm2 kaartvlak afneemt, de ligging der
grenzen t.g.v. de generalisatie minder nauwkeurig is en de onzuiverheden
binnen de vlakken in dezelfde mate worden vergroot (afb.5)1.7 Gebruik van kaaroen en rapport
De kenmerken en eigenschappen van de eenheden, die op de bodem
kaart, grondwatertrappenkaart en bodemgeschiktheidskaart staan aangegeven,
zijn beschreven en gedocumenteerd weergegeven in dit rapport. De legenda's
op de kaarten geven slechts een globale karakteristiek. Het verdient dan
ook aanbeveling rapport en kaarten als een eenheid te beschouwen.
Er is naar gestreefd het rapport zo beknopt mogelijk te houden en
alleen datgene op te nemen wat voor een goed begrip van de bodemgesteld
heid in het gebruik van de kaarten noodzakelijk is. Voor meer informatie
omtrent de grondleggende onderzoekingen of nadere gegevens betreffende
het onderzochte gebied wordt verwezen naar aangehaalde literatuur en de
algemene publikaties van de Stichting voor Bodemkartering (zie litera
tuurlijst ).
Ondanks het streven naar beknoptheid is dit verslag van aanzienlijke
omvang. Gezien de formulering van de opdracht was dit niet te vermijden.
Wel is getracht de stof zo systematisch mogelijk in te delen, mede met
het oog op de zeer uiteenlopende belangstelling en bodemkundige kennis
van lezers en kaartgebruikers.
Voor een eerste oriëntatie en voor degenen, die aan een globale
informatie voldoende hebben, is een samenvatting met tabel, waarop alle
onderscheiden kaarteenheden en grondwatertrappen gerangschikt naar hun
geschiktheid voor de bosbouw, opgenomen.
Het belangrijkste deel van het rapport staat in de hoofdstukken 5
t/m 8 waarin systematisch de kaarten, de kaarteenheden en de grondmon
steranalyses worden beschreven.
Enige informatie omtrent de fysiografie van het gebied is noodza
kelijk voor een goed begrip van de kaarten (hfdst.2), terwijl de belang
rijkste bodemvormende processen, indelingscriteria en legenda-opzet in
de hoofdstukken 3 en k zijn beschreven.
Een uitvoerig glossarium geeft de verklaringen van de gebruikte
terminologie.
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2. FYSIOGRAFISCHE BESCHRIJVING
2.1

Geologische opbouw

Het landschap waarvan de boswachter!j cleel uitmaakt, is opgebouwd
uit verschillende geologische afzettingen. De afzettingen die aan de
oppervlakte voorkomen, zijn:
gestuwd preglaciaal
dekzand
stuifzand.
De globale geologische overzichtskaart (afb.6) geeft een indruk
van de verbreiding van deze afzettingen. Afbeelding 7 geeft een over
zicht van de perioden, waarin deze afzettingen zijn afgezet of gevormd.
2.1.1

Gestuwd preglaciaal (code I op afb.6)

De oudste afzetting die aan de oppervlakte voorkomt, is het pre
glaciaal. Dit is een rivierafzetting van voor het Riss-glaciaal, be
staande uit leem, zand en grind. Dit materiaal is aangevoerd door o.a.
de Rijn en de Maas, afkomstig uit Midden-Europa en afgezet in horizon
taal gelegen lagen (afb.8a). Het landijs in het Riss-glaciaal, dat
komend vanuit het noorden zich eerst een weg zocht door de aanwezige
rivierdalen (Gelderse Vallei), heeft deze gelaagdheid geheel verstoord.
Door de geweldige kracht van het in beweging zijnde ijs werden deze
dalen aanmerkelijk verbreed en dieper uitgeschuurd, terwijl aan weers
zijdeaheuvels ontstonden, zogenaamde stuwwallen (afb.Sb), zoals de
Utrechtse heuvelrug. Het gehele pakket preglaciaal dat door het landijs
is opgestuwd tot heuvels noemt men gestuwd preglaciaal.
Van de oorspronkelijke horizontale gelaagdheid is in het gestuwd
preglaciaal niets meer over. Men treft er thans schuin, soms vrijwel
verticaal liggende, evenwijdig aan elkaar lopende lagen in aan, die
aan de oppervlakte dagzomen (afb.9)» Er kunnen dan ook in het gestuwd
preglaciaal over korte afstanden nogal grote verschillen voorkomen in
korrelgrootte en lemigheid. In dit gebied zijn de verschillen niet
groot. Men treft hoofdzakelijk grofzandige, leemarme en zwak lemige
lagen aan.
In een later stadium van het Riss-glaciaal is het gestuwd, pregla
ciaal ook bedekt geweest door het ijs. Dit blijkt uit de aanwezigheid
van keileem, hoewel die slechts op enkele plaatsen is aangetroffen (zie
afb.6). Deze leem is gevormd uit het door het ijs meegevoerde materiaal
uit Noord-Europa, dat onder de druk van het ijs is vermalen en vermengd
met materiaal uit de ondergrond. De keileem vormt de zogenaamde grondmorene van het landijs. Gezien de uiterst geringe verbreiding van deze
afzetting is ze van weinig belang.
2.1.2 Dekzand (code II)
Een groot deel van het gestuwd preglaciaal in dit gebied is bedekt
door jongere zanden, de zogenaamde dekzanden. Deze zijn afgezet door de
wind en dateren uit de Würmijstijd. In deze periode heeft het landijs
onze streken niet bereikt maar er heerste wel weer een toendraklimaat.
Enorme hoeveelheden zand zijn in deze Würmijstijd door de wind verplaatst.
Het dekzand is in drie fasen afgezet (afb.7); twee warmere perioden,
de Balling-en de ÄGa^dtijd vormen de scheiding.
Plaatselijk zijn in de ondergrond afzettingen uit de Allerj^dtijd
aangetroffen. In de lage gronden, in het noordelijke deel van het gebied,
bestaan deze uit een dunne laag organisch materiaal (hypnaceeënveen) en
binnen de hoge gronden uit een dunne, fijnzandige, lemige laag die
doorgaans vrij veel houtskool bevat.
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Door dit plaatselijk aanwezig zijn van een zogenaamde Aller^dlaag
in het dekzandpakket blijkt dat we in dit gebied binnen boorbereik
uitsluitend te maken hebben met jong dekzand en wel voornamelijk met
jong dekzand II.
Naar men aanneemt is het jonge d.ekzand afkomstig uit de directe
omgeving en hoofdzakelijk afgezet in duidelijke ruggen en koppen, vooral
op de overgang van hoog naar laag. De dikte van het pakket varieert van
kO tot meer dan 180 cm.
De fractieverdeling van het dekzand vertoont een duidelijke, voor
een windafzetting karakteristieke, top (afb.10). Deze sortering naar
korrelgrootte heeft plaatsgehad tijdens het transport door de wind. Het
zand bestaat dan ook grotendeels uit korrels met een diameter tussen
ca. 100 en 300 mu en een mediaan rond l80k 190 mu (matig fijn zand).
De leemfractie ontbreekt vrijwel.
2.1.3 Stuifzand (code III)
Na de V/ürmtijd is het klimaat in onze streken aanzienlijk verbeterd.
Hierdoor werd plantengroei mogelijk en kwam er een einde aan de dekzandafzettingen. In de middeleeuwen is het echter opnieuw gaan stuiven met
name in de hoog gelegen dekzandgronden. De mens vernietigde door ontbos
sing en ontginning de vegetatie, waardoor de wind opnieuw vat kon krijgen
op de aan de oppervlakte liggende fijnkorrelige zanden.
Door het opnieuw verstuiven van het dekzand had er omkering van
reliëf plaats. De hoge dekzandruggen stoven uit, terwijl de lagere
dalen, waar de vegetatie zich beter kon handhaven, volstoven. Hierdoor
ontstonden uitgestoven hoogten en volgestoven laagten die aangeduid
worden als uitgestoven laagten en opgestoven heuvels (afb.11).
De verstuiving, die in het westelijk deel van het gebied zelfs is
doorgegaan tot op het gestuwd preglaciaal,is niet regelmatig verlopen.
Perioden met veel transport wisseldeoaf met perioden waarin vrijwel
geen zand werd verplaatst. In deze rustige perioden kon in de lagere
delen de vegetatie zich weer herstellen om later, in tijden met veel
transport, opnieuw te worden overstoven. Door deze wijze van afzetting
is in het stuifzand een duidelijke gelaagdheid ontstaan. Matig humusarme lagen worden afgewisseld door uiterst humusarme.
Wat de korrelgrootteverdeling betreft komt het stuifzand vrijwel
geheel overeen met het dekzand. Door het hernieuwd transport door de
wind is het doorgaans nog wat beter gesorteerd en daardoor fijner (zie
afb.10).
2.2 Landschap
In het voorgaande is, zij het enigszins globaal, de verticale op
bouw van het landschap behandeld. In deze paragraaf zal nader worden
ingegaan op de topografie, die nauw verband houdt met de geologische
opbouw en zal verder enige aandacht worden besteed aan het bos.
2.2.1

Topografie

Onder topografie wordt verstaan de hoogteligging t.o.v. NAP en de
onderlinge hoogteverschillen van het terreinoppervlak (reliëf). Beide
zijn van betekenis voor de bodemgesteldheid en de hydrologie van het
gebied.
Wat de hoogteligging van het terrein t.o.v. NAP betreft, komen
binnen de boswachterij vrij grote verschillen voor, veroorzaakt door
de stuwing van het ijs. In het midden van het gebied (omgeving brandtoren) ligt het hoogste gedeelte, + 20 m +NAP. Hier vandaan is de
helling in noordelijke en zuidelijke richting zodanig dat het hoogte
verschil over een afstand van 1 à 2 km, 15 à- l8 rn bedraagt. In weste
lijke en oostelijke richting is het minder en bedraagt het verval
over ongeveer dezelfde afstand 13 à 15 m.

Foto: Stiboka
(Archiefno. R28-10J)

Afb. 12

Overzicht van het parkbos in het noordelijke gedeelte
van de boswachterij (Groeneveld).
(Landschap bestaande uit boscomplexen, afgewisseld door
landbouwgronden, vijvers en grachten).

Foto: Stiboka
(Archiefno. R2&-102)

Afb. 13

Vijver
De heuvel op de achtergrond is opgeworpen en
bestaat uit zand dat uit de vijver afkomstig is.
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Terreingedeelten met vrij veel reliëf treft men in hoofdzaak aan
binnen de stuifzandgronden, wat kenmerkend is voor een stuifzandland
schap. Uitgestoven laagten worden afgewisseld door opgestoven heuvels.
Buiten de stuifzanden is het terrein over het algemeen veel minder
reliëfrijk en vormen de gronden grotendeels een zwak golvend landschap.
Een uitzondering hierop vormt een deel van dekzandgronden met name
in het zuidelijk deel van het blok Hoge Vuursche en in het oostelijk
deel van het Zeven Linden-blok. Hier is het dekzand in duidelijke koppen
en ruggen afgezet, waardoor het terrein veel reliëf verkreeg. Later is
dit nog toegenomen doordat over kleine oppervlakten opnieuw dekzand is
verstoven en kleine uitgestoven laagten en opgestoven heuvels zijn
gevormd. Het landschap in genoemde gedeelten komt wat betreft het reliëf
vrijwel overeen met dat binnen de stuifzanden. Typerend is dat deze
reliëfrijke dekzandgronden de overgang vormen van hoog (droog) naar
laag (nat).
2.2.2 Het_bos
De boswachterij "De Vuursche" is tot stand gekomen na 1900 door
het aankopen van gronden die voordien behoorden bij verschillende
landgoederen, zoals Groeneveld, Hooge Vuursche en Drakestein.
Bij de aankoop was reeds een deel van de gronden bebost. Voordien
waren dit heidevelden of landbouwgronden evenals de niet beboste ge
deelten. Thans zijn vrijwel alle gronden bebost. Alleen in het zuiden
van het blok Zeven Linden komen nog wat woeste gronden voor, merendeels
gronden die kort geleden zijn aangekocht (19611). In het blok Groeneveld
komen gronden voor die worden gebruikt voor landbouwkundige doeleinden.
Hier is ook de aanleg van het bos geheel anders en vormt het in zijn
geheel een zogenaamd "parkbos (zie afb.12 en 13)•
De bij de bebossing meest gebruikte houtsoorten zijn: groveden,
Japanse lariks en douglas. Veel minder gebruikt zijn; fijnspar, Cors,
den, Oost.den en Am.eik. Genoemde houtsoorten komen meestal als zuivere
opstanden voor. Verder heeft men langs enkele wegen loofhout geplant
(beul; en inl.eik). Eveneens is dit het geval in het blok Groeneveld.
Hier bestaat het bos in de complexen tussen de landbouwgronden hoofd
zakelijk uit beuk en inl.eik.
2.3

Hydrologie

Gezien de vrij geringe oppervlakte gronden binnen de boswachterij
die ontwateringsbehoeftig zijn, is aan de afwatering weinig aandacht
besteed. Alleen in het noorden (Groeneveld) en op twee plaatsen in het
uiterste zuiden van het gebied komen lage en zeer lage gronden voor.
Alle overige gronden hebben een zodanige grondwaterstand (GHG dieper
dan I4.O cm) dat voor de afwatering weinig of geen voorzieningen noodza
kelijk zijn.
In het noordelijke deel van het gebied worden de gronden ontwaterd
door middel van sloten, grachten en vijvers, die alle met elkaar in
verbinding staan. Het overtollige water wordt hierdoor voldoende snel
afgevoerd zodat wateroverlast maar zelden voorkomt. De afvoer van het
water vanuit de boswachterij naar buiten wordt geregeld door een stuw
bij het landgoed Groeneveld. Alleen in perioden met veel neerslag wordt
er water afgevoerd, waardoor de stand van het water in de grachten en
vijvers op peil wordt gehouden.

- 19 -

Geheel anders is het met de ontwatering van de lage en zeer lage
gronden in het zuiden van het gebied. Hier1 treedt voortdurend water
overlast op doordat sloten voor de afvoer ontbreken en al het over
tollige water via de ondergrond moet worden afgevoerd. Een goede afwa
tering is hier echter moeilijk te verwezenlijken vanwege de komvormige
ligging van deze gronden.
Door het op peil houden van de waterstand in de grachten en vijvers
in het noordelijke deel van het gebied wordt tevens voorkomen dat het
grondwater in de naaste omgeving diep wegzakt met als gevolg een vrij
geringe fluctuatie van het grondwater. Dit is vooral gunstig voor de
vochtvoorziening binnen de middelhoge gronden. Ook in drogere perioden
blijft nu het grondwater in deze gronden* met name binnen die met een
GHG tussen kO en 150 cm, binnen het bereik van de boomwortels. In over
eenkomstige gronden met een diepere grondwaterstand is het grondwater
meestal niet meer bereikbaar voor de boomwortels en is de vochtvoor
ziening geheel afhankelijk van de neerslag., die wordt vastgehouden in
de bodem, gebonden aan de humus en leem. De hoeveelheid neerslag die
wordt vastgehouden, is doorgaans niet voldoende voor een goede groei
van het bos, vooral in dat deel van het gebied waar de gronden weinig
leem bevatten en slechts een dunne bovenlaag bezitten. Binnen de enkeerdgronden en een deel van de duinvaaggrond en ligt de situatie gunstiger,
als gevolg van de aanwezigheid van resp. een dikke bovenlaag en een
verstoven podzolprofiel met moerige Al in de ondergrond.
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Afb.14

Enkele opeenvolgingen van bodemhorizonten met hun aanduidingen
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3. BODEMVORMING EN PROFIELOPBQUW IN VERBAND MET DE INDELING
VAN DE GRONDEN
5•1

Bodemvorming

Met de bodem in de zin, zoals er in dit rapport over wordt ge
sproken, vrordt de uiterst dunne schil aan het aardoppervlak bedoeld.
Hierop en hierin speelt zich het belangrijkste, ons bekende biologi
sche leven af.
Deze bodem kan uit verschillende soorten moed.ermateriaal bestaan,
in dit gebied echter alleen uit zand. Dit zand (grondsoort) is door
water en wind. van elders aangevoerd of ter plaatse opgewaaid.
Onder invloed van diverse factoren, zoals klimaat, waterhuishou
ding, planten en dieren en vooral ook d.e mens; treden in dit moederma
teriaal bodemvormende processen op. Deze veroorzaken allerlei ver
anderingen in het bovenste deel van de afzettingen, zoals omzetting,
toevoer, afvoer en nieuwvorming van minerale en organische stoffen.
Het uiteindelijk resultaat van deze bodemvorming is sterk afhankelijk
van de aard van het moedermateriaal, de mate waarin en de tijdsduur
waarover de bodemvormende factoren van invloed zijn of zijn geweest.
Als gevolg van deze bodemvorming ontstaat er een grote variatie
in bodemgesteldheid, tot uiting komende in aantal en eigenschappen van
de verschillende lagen, die in de bodem voorkomen. Deze bodemhorizonten
zijn zeer nauw gecorrelleerd waardoor een "geheel" ontstaat, het bodem
profiel.
5.2 Het bodemprofiel en zijn horizonten
Het bodemprofiel is de verticale doorsnede van de bod.em op een
bepaalde plaats, waarin de opeenvolging en mate van ontwikkeling der
horizonten in sterke mate bepalend zijn voor het onderscheiden der
verschillende bodemeenheden.
Ten einde deze bodemeenheden op uniforme wijze te kunnen beschrij
ven duidt men internationaal de min of meer overeenkomstige bodemhori
zonten met vaste letter- en cijfercombinaties aan. De hoofdhorizonten
worden daarbij aangegeven met de letters A, B, C, D en G, die door
toevoeging van cijfer(s) en/of letter(s) nader worden onderverdeeld
(afb.11).).
Voor de betekenis der horizontcodes wordt verwezen naar het
glossarium.
Niet in ieder bod.emprofiel komen alle in afbeelding 11). aangegeven
hoofdhorizonten en onderverdelingen voor. Zo treffen we in deze bos
wachter!j in de d.uinvaaggronden geen duidelijte A1 - en B-horizont aan,
terwijl een B2h-horizont hoofdzakelijk aanwezig is in de haarpodzolgronden.
Zoals in par. 3.1 reeds is opgemerkt, worden deze verschillen in
profielopbouw veroorzaakt door verschillen in het moedermateriaal en de
bodemvormende factoren en processen. Bovendien heeft in deze boswaohterij met name de factor "mens" nog een rol gespeeld door ontwatering,
verwerking, bemesting en bebossing. De bodemvormende processen zijn
hierdoor gewijzigd en plaatselijk zijn de "natuurlijke" bodemprofielen
vrijwel geheel verstoord.
Aangezien de kenmerken en eigenschappen der voorkomende bodempro
fielen in hoofdzaak bepalend zijn geweest voor het onderscheiden van
de eenheden op de bodemkaart, zullen de belangrijkste bodemvormende
factoren en processen die in deze boswachterij een rol hebben gespeeld
nader worden toegelicht.
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5.3

Moederrnat eriaal

Het in dit gebied aan de oppervlakte liggende moed.ermateriaal
bestaat geheel uit zand of wel mineraal materiaal. Slechts in de onder
grond van een deel der duinvaaggronden komt materiaal voor dat wordt
aangeduid als "moerig" materiaal. Dit is mineraal materiaal dat door
bodemvorming (aanvoer of vorming van organische stof, zie par. 3*i+)
venig is geworden (Al van het overstoven podzolprofiel).
Doordat het aan de oppervlakte liggende zand tot verschillende
geologische afzettingen behoort, komen er nogal verschillen voor in
korrelgrootte en lemigheid, zie par. 2.1. Daarnaast komen ook verschil
len voor in mineralogische rijkdom.
Binnen dit gebied zijn de zanden van het gestuwd preglaciaal de
rijkste afzetting. Dit zand bevat nl. naast kwarts ook nog donker
gekleurde zogenaamde "zware mineralen", waaruit door verwering voedings
stoffen kunnen vrijkomen. Het dekzand en stuifzand daarentegen zijn
mineralogisch zeer arm en bestaan vrijwel geheel uit kwarts. Bovendien
zijn ze kalkloos. Dit laatste is ook het geval bij de zanden van het
gestuwd preglaciaal, tenminste binnen boorbereik (tot 180 cm -m.v.).
5•k

A1-horizont

Een van de belangrijkste bodemvormende processen is de vorming
van een Al-horizont. Ten gevolge van verschillende biologische en
chemische processen wordt vers aangevoerde organische stof zodanig
afgebroken en omgezet, dat het oorspronkelijke materiaal veelal niet
meer herkenbaar is. Hierbij spelen behalve de micro-organismen ook
grotere dieren zoals wormen e.d. een belangrijke rol. Zij zorgen samen
voor een intensieve vermenging van deze organische resten met mineraal
materiaal waardoor de bovenlaag soms humusrijk of zelfs moerig is ge
worden en tevens aanmerkelijk is verdiept. Op deze wijze is de relatief
donker gekleurde bovenlaag (Al-horizont) ontstaan die mede onder in
vloed van de mens vrij dik kan zijn (zie par. 3-7)•
De Al-horizont, waarin een belangrijk gedeelte van de voedings
stoffen zijn opgeslagen, vormt het voornaamste levensmilieu voor het
plantaardig en dierlijk leven in de bodem. Bij de indeling van de
gronden speelt de Al-horizort een belangrijke rol en worden gronden met
een dikke (>50 cm) Al-horizont zelfs afzonderlijk onderscheiden, onge
acht de dieper liggende horizonten (enkeerdgronden). De overige gronden
worden, voor zover ze niet tot de podzolgronden behoren, onderverdeeld
naar het al of niet aanwezig zijn van een zogenaamde minerale eerdlaag,
dit is een A1-horizont die aan bepaalde eisen van o.a. dikte, kleur en
humusgehalte voldoet. Ze worden resp. eerdgronden en vaaggronden ge
noemd. Ook de verdere onderverdeling van zowel de podzol- als eerdgronden
is gedeeltelijk gebaseerd op de dikte van de A -(zie hfdst.5).
3.5 Podzolering
In ons land wordt de naam podzol gebruikt voor gronden waarin een
inspoelingshorizont (B) voorkomt^ het ingespoelde materiaal bestaat
meestal uit organische stof al dan niet te zamen met sesquioxyden
(ijzer en aluminium).
Uit- en inspoeling in de grond kan alleen optreden bij een kli
maat zoals her, Nederlandse, waarin de neerslag de verdamping overtreft.
Er vindt dan gedurende een deel van het jaar een naar beneden ge
richte waterstroming in de grond plaats, waarmee in water oplosbare
bodembestanddelen worden verplaatst en geheel of gedeeltelijk uitspoe
len. Dit is o.m. het geval raet een deel van de organische stof, nadat
die door microbiologische activiteit veranderingen heeft ondergaan,
terwijl ook sommige (oplosbare) ijzer- en aluminiumverbindingen met de
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humus kunnen worden verplaatst. Als gevolg van deze uitspoeling kan
onder de A1 een uitspoelingshorizont (A2) ontstaan, waaruit humus,
ijzer en aluminium geheel of gedeeltelijk zijn verdwenen. Dit is de
zgn. "loodzandlaag", die dikwijls askleurig is; hieraan dankt dit
bodemprofiel zijn uit het Russisch afkomstige naam (podzol = as).
Onder bepaalde omstandigheden wordt een gedeelte van de uitgespoelde
stoffen onder de A2 weer afgezet in een inspoelings- of B-horizont.
Dit proces wordt als podzolering aangeduid.
Aard en aantal der horizonten in een podzolprofiel kunnen sterk
verschillen ten gevolge van uiteenlopende bodemvormende factoren (3.1)•
Een grond wordt in Nederland pas dan tot de podzolgronden gerekend,
wanneer de B-horizont duidelijk is, d.w.z. aan bepaalde eisen van dikte,
diepte en kleur voldoet. De verdere indeling der podzolgronden berust
op de vorm waarin de organische stof in de B-horizont voorkomt. Hierbij
worden twee humusvormen onderscheiden: ni. moder- en amorfe humus.
De moder in de moderpodzolgronden wordt gekenmerkt door de aanwe
zigheid van min of meer ronde bolletjes of trosjes van organische stof,
die tussen de minerale delen liggen en daarmede intensief zijn gemengd.
Deze bolletjes zijn uitwerpsels van bodemdieren.
De humusvorm moder komt in de B-horizont steeds samen met ijzer
voor, dat als huidjes (zgn. ijzerhuidjes) rondom de korrels is afgezet
of tussen deze korrels ligt. De moderpodzolgronden liggen steeds hoog
boven het grondwater.
De amorfe humus in de humuspodzolgronden wordt steeds in disperse
vorm verplaatst en ligt in de B-horizont als huidjes rondom de zand
korrels. Afhankelijk van de hydrologische omstandigheden tijdens het
porzoleringsproces kan in de humuspodzol-B ijzer aanwezig zijn of vrij
wel geheel ontbreken.
In de boswachterij worden zowel moder- als humuspodzolgronden
aangetroffen.
3.6

Hydromorfe kenmerken

De invloed, die het grondwater op de vorming van een bodemprofiel
heeft gehad, weerspiegelt zich o.a. in de aanwezigheid van roest- en
reductievlekken, ontstaan door oxydatie en reduktie van ijzerverbindin
gen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere kenmerken, zoals een moerige
bovenlaag en de afwezigheid van ijzerhuidjes, die duidelijk wijzen op de
"natte" ontstaanswijze van deze gronden. Deze min of meer duidelijke
hydromorfe kenmerken worden, mits ze aan bepaalde eisen voldoen, als
criteria gehanteerd bij de indeling der gronden in hydro- (met hydromorfe kenmerken) en xerogronden (zonder hydromorfe kenmerken), uitge
zonderd de enkeerdgronden (Al-horizont dikker dan 50 cm). Binnen deze
gronden is geen onderscheid gemaakt tussen hydro- en xerogronden gezien
de sterke menselijke invloed die ze als belangrijkste kenmerk hebben
(zie par. 3-7)• Van de overige gronden in het gebied behoren naast de
veld- en laarpodzolgronden, ook de gooreerdgronden en vlakvaaggronden
tot de hydrogronden. Binnen deze gronden is het hydromorfe kenmerk,
de afwezigheid van ijzerhuidjes direct onder de B2-horizont resp.
boven in de C-horizont.
In het voorgaande is erop • gewezen dat de hydromorfe kenmerken
duidelijk wijzen op een natte ontstaanswijze van de gronden. Dit houdt
echter niet in dat de gronden thans nog nat zijn. Veelal zijn de hydro
logische omstandigheden in de loop der jaren gewijzigd door ontwatering
en zijn de gronden droger geworden. Hierdoor kunnen de hydromorfe
kenmerken dus zowel actueel als fossiel zijn. Ten einde ook de actuele
hydrologische toestand der gronden weer te geven (= de hoogte van de
actuele grondwaterstand) wordt naast de indeling in hydro- en xero
gronden, ook de zgn. grondwatertrap (zie par. i|.k.l) van elke bodemeenheid vastgesteld en op de grondv/atertrappenkaart aangegeven, terwijl
de belangrijke grens tussen lage en middelhoge gronden (wat hun actuele
grondwaterstand betreft) tevens op de bodemkaart wordt vastgelegd (zie
par. k.k.3)»
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3.7 Antropogene beïnvloeding
Vanaf het moment, dat de mens van zwervende no."".ade (grotendeels
levend van de Produkten die de natuurlijke flora en fauna opleverden)
overging tot bewerking en beweiding van de grond en zich blijvend ging
vestigen., is zijn invloed als bodemvormende factor steeds toegenomen.
Ten gevolge van het vernietigen van de natuurlijke begroeiing,
het verzamelen van strooisel en het steken van heideplaggen zijn grote
gebieden weer gaan stuiven en werden elders stuifzandpakketten afgezet
(binnen de boswachterij de vlakvaag- en duinvaaggronden). Door het ge
bruik van plaggen, strooisel en ook zuiver zand in de potstal werd, met
uit deze potstallen afkomstige mest, een grote hoeveelheid humushoudend
mineraal materiaal op het land gebracht. Zo ontstonden door het eeuwen
lange gebruik van de potstalmest binnen het gebied en elders de matig
dikke Al-horizonten van de laarpodzol-, kamppodzol- en gooreerdgronden
en de meer dan 50 cm dikke A1-horizonten van de enkeerdgronden.
Uit een meer recente tijd dateren de bodembewerkingsmaatregelen
die zijn uitgevoerd bij de bebossing van de gronden. Door diepr'pitten
en -ploegen is binnen een deel van de gronden de natuurlijke opeenvol
ging van de horizonten en het podzoleringsproces binnen de podzolgronden
onderbroken of stopgezet. Tot dit laatste heeft ook de bemesting, die
werd toegediend bij het aanleggen van de plantsoenen, nog toe bijgedragen.
Samenvattend kan gezegd worden, dat de mens als bodemvormende factor
binnen de boswachterij een vrij belangrijke invloed heeft uitgeoefend,
wat tot uiting komt in ophoging, verwerking, ontwatering en verstuiving
van de gronden.
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hI4.. 1

OPZET VAN DE LEGENDA„ NOMENCLATUUR, SOORTEN ONDERSCHEIDINGEN
OP DE BODEMKAART EN DE GRONDYJATERTRAPPENINDELING
Opzet van de legenda

Uitgangspunt vormt de legenda voor de Bodemkaart van Nederland,
schaal 1 : 50 OOO, die op haar beurt weer het Nederlandse Systeem voor
Bodemclassificatie (Schelling, Steur, 1959) tot basis heeft.
De legenda van de systematische kaartbladenkartering van Nederland,
schaal 1 : 50 000, gaat wat de onderverdeling van de gronden betreft
niet ver genoeg voor de gedetailleerde bodemkundige overzichtskaart,
schaal 1 : 25 000, van dit gebied. Uit het oogpunt van bosbouwkundige
waarde was een verdere onderverdeling naar textuur, humusgehalte en
dikte van het stuifzand enz. noodzakelijk.
De legenda voor de kaartbladenkartering van Nederland is uniform
en heeft op alle kaarten een gelijke determinatie, naamgeving en codering
van de kaarteenheden met dezelfde bodemkundige inhoud.
Op de gedetailleerde bodemkundige overzichtskaart, schaal 1 : 25 000,
is zoveel mogelijk getracht deze uniformiteit te handhaven. Dit is wel
gelukt voor de indelingscriteria (die echter meer in details gaan) en de
naamgeving, maar niet voor de codering van de kaartvlakken, die nu soms
afwijkt van die op de Bodemkaart van Nederland. Dit was noodzakelijk om
in verband met de reeds genoemde verdere onderverdeling toch een syste
matische code-opzet te verkrijgen, met name wat betreft de textuurcode
ring. De tabel, die als aanhangsel in dit rapport is opgenomen, geeft
voor iedere kaarteenheid van de bodemkaart, schaal 1 : 25 000, tevens
de code in de 1 : 50 000-legenda aan.
!(..2 Nomenclatuur van de kaarteenheden
Hoewel rnen voor het aanduiden van de kaarteenheden feitelijk met
een codering zou kunnen volstaan, bestaat er toch een zekere behoefte
aan een naamgeving voor de verschillende begrippen. Deze worden op den
duur geladen met een bepaalde gedachtenassociatie. Bovendien wordt het'
onthouden van het begrip vergemakkelijkt, indien de naam bepaalde sug
gesties oproept die met de betekenis ervan samenhangen.
Bij de ontwikkeling van het Nederlandse Systeem voor Bodemclassi
ficatie is een geheel nieuwe terminologie gekozen. De legenda voor de
systematische bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, bouwt op dit
systeem voort en duidt de onderscheiden kaarteenheden met zgn. "roep
namen1' aan. Deze bestaan uit kernwoorden of woordstammen van Nederlandse
plaats- of perceelsnamen, die voorkomen in gebieden waar ook de be
noemde gronden in hun meest zuivere vorm (het zgn. central concept)
worden aangetroffen. Deze namen hebben veelal betrekking op de ligging,
het ontstaan, het bodemgebruik of de ontginningsgeschiedenis van de
gronden.
Deze nieuwe terminologie is echter niet verder uitgewerkt d.an het
zgn. subgroepniveau van de bodemclassificatie. De verdere onderverde
ling is in de naamgeving van de kaarteenheden tot uitdrukking gebracht
door het gebruik van een zgn. beschrijvende naam van iedere eenheid
(zie hfdst. 5)« Bijv.: Hd51 Hoge en middelhoge haarpodzolgronden in
matig fijn, leemarm zand.
Aan de roepnaam (haarpodzolgrond) zijn een aantal woorden toege
voegd die ieder een duidelijk, in het glossarium omschreven inhoud
hebben.
De betekenis van de kernwoorden of woordstammen, gebruikt voor
de in deze boswachterij onderscheiden kaarteenheden, is eveneens in
het glossarium verklaard.
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^•3 Soorten onderscheidingen op de bodemkaart
1+.3.1

Enkelvoudige en samengestelde kaarteenheden

Binnen een enkelvoudige ("zuivere") kaarteenheid is ernaar ge
streefd dat ten minste 70/3 van de oppervlakte van ieder kaartvlak aan
de in code, legenda en rapport gegeven omschrijviing voldoet. De rest
(tot ca. 5Op) kan uit "verontreinigingen" bestaan, die een van code
en omschrijving afwijkende profielopbouw hebben. Waar als gevolg van
een zeer gecompliceerde bodemgesteldheid dit percentage zou worden
overschreden, is het desbetreffende kaartvlak als een samengestelde
kaarteenheid of associatie van twee of meer enkelvoudige kaarteenheden
aangegeven. Deze draagt de code van de (beide) samenstellende eenheden
en voldoet daardoor ook voor minstens 70% van de oppervlakte aan de
gegeven omschrijving voor de samenstellende eenheden. Enkelvoudige
kaarteenheden worden op de bodemkaart aangegeven met een afzonderlijke
kleur en de samengestelde kaarteenheden met een bandering van kleuren
van de afzonderlijke eenheden. Verder worden beide afgegrensd met een
volle (niet onderbroken) lijn.
Ij..3.2 Toevoegingen
Een toevoeging wordt gebruikt om een bepaald profielkenmerk, dat
over de gedeeltelijke of gehele oppervlakte van meerdere, overigens
van elkaar verschillende kaarteenheden voorkomt, aan te geven. Binnen
de boswachterij is dit het geval met een dun stuifzanddekje, de aanwe
zigheid van grof zand en moerig materiaal in de ondergrond en de grond
bewerkingen die binnen verschillende kaarteenheden over kleinere of
grotere oppervlakten worden aangetroffen.
Het zou heel goed mogelijk zijn geweest om deze bijzonderheden en
verschijnselen in de kaarteenheden zelf onder te brengen, maar dit zou
het aantal kaarteenheden doen toenemen en daardoor kaart en legenda
gecompliceerder maken. Om dit te vermijden is de toevoeging gekozen
die echter geenszins een minder belangrijke onderscheiding aangeeft
dan die welke in de kaarteenheid is opgenomen..
De toevoeging wordt met een bepaalde signatuur (harcering, stip
peling, enz.) over de voorkomende oppervlakte aangebracht en, voor
zover niet samenvallend met bestaande bodemgrenzen, afgegrensd met een
onderbroken (- - ) lijn.
De toevoeging voor de verwerking wordt behalve op de bodemkaart
ook op de overige kaarten aangegeven.
1^.3.3

Overige onderscheidingen

Deze omvatten terreingedeelten binnen het gebied die niet zijn
gekarteerd, zoals water en moeras. Ze dienen uitsluitend om de plaats
bepaling op bodemkaart en overige kaarten te vereenvoudigen.
Ij..k De grondwatertrappenindeling
1|. .i|..1

Het begrip grondwatertrap

Onder de factoren die de geschiktheid van de grond voor de bos
bouw bepalen, neemt de grondwaterstand een belangrijke plaats in. Het
is daarom gewenst op de bodemkaarten informatie te geven over de diep
teligging van de grondwaterspiegel (= grondwaterstand). Dit gebeurt
door middel van grondwatertrappen (afgekort Gt's).
De grondwaterstand op een bepaalde plaats is in de loop van een
jaar aan sterke variaties onderhevig. In het algemeen zal het niveau
in de winter hoog en in de zomer laag zijn. Bovendien zullen ook van
jaar tot jaar verschillen optreden, m.a.w. van jaar tot jaar zullen

Indeling voor de systematische kartering van Nederland schaal 1 : 50 000

Gt

I

II

GHG in cm -maaiveld
<50

GLG in cm -maaiveld

50-80

III

17

V

VI

<40

>40

<40

40-80

>80

80-120

80-120

>120

>120

>120

VII

Indeling op de grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 25 000 voor deze boswachterij 1
Gt

I

')

GHG in cm -maaiveld

II

')

lila

IV

Va

Vla

Vila

<20

')

<40

40-80

60-180

>180

>180

>180

80-120

GLG in cm -maaiveld

120-180

140->180

Vllb

') De grondwatertrappen I, II en IV komen in deze boswachterij niet voor
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Grondwatertrappenindeling voor dit gebied in vergelijking met de landelijke indeling
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de tijdstijghoogtelijnen een verschillend verloop vertonen.(Wanneer men
In een diagram de grondwaterstand of de stijghoogte van het grondwater
uitzet tegen de tijd en de punten door een lijn verbindt, verkrijgt
men een tijdstijghoogtelijn,) (afb.15).
Het is mogelijk door een bundel tijdstijghoogtelijnen een gemiddel
de grondwaterstandscurve te trekken, zoals in afb.15; is aangegeven
(Stol, i960).
Deze gemiddelde curve geeft het gemiddelde 'erloop van de grond
waterstand weer. De top resp. het dal van de curve laten zien tot
welke stand het grondwater gemiddeld stijgt resp. daalt. De waarden,
afgelezen bij de top resp. het dal van de gemiddelde curve, zijn de
gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) resp. de gemiddelde laagste
grondwaterstand (GLG).
Uit afb.15 blijkt, dat er tussen de jaarcurven grote verschillen
bestaan. Een gemiddelde curve, die getrokken zou worden op grond van
metingen die zich slechts over bijv. twee of drie jaren uitstrekken,
zou in het algemeen geen juist beeld geven van het gemiddelde grond
waterverloop.
De karakterisering van het grondwaterstandsverloop door GHG en GLG
op een bepaalde plaats, vormt het uitgangspunt voor de grondwatertrappenindeling. Van plaats tot plaats kan het gemiddelde grondwaterstandsverloop en kunnen daarmee de waarden die men vindt voor GHG en GLG,
sterk variëren. De grondwatertrappenindeling nu is een klasse-indeling
van grondwaterstandsverlopen (gekenschetst door GHG en GLG). Hike
klasse van deze indeling die grondwatertrap (Gt) wordt genoemd, is ge
definieerd door aan te geven binnen welke grenzen GHG en GLG voor die
Gt mogen variëren. Wanneer aan een kaartvlak op de grondwatertrappenkaart een bepaalde Gt is toegekend, wil dit zeggen, dat de GHG van de
gronden binnen dat kaartvlak zullen variëren binnen de klassegrenzen,
die gesteld zijn voor de desbetreffende Gt. Hierbij worden afwijkingen
t.g.v. het voorkomen van onzuiverheden tot maximaal 7', van het kaart
vlak toegelaten.
k-K<2 De_indeling (afb.16)
Voor de grondwatertrappen is een landelijke indeling in zeven
klassen gemaakt (I t/m VII) ten behoeve van de systematische bodemkartering van Nederland, schaal 1 ; 50 000. Voor de meer gedetailleerde
kaarten worden de GHG-en/of GLG-grenzen meestal nauwkeuriger aangegeven
en vindt binnen één of meerdere van de genoemde klassen een nadere
opsplitsing plaats. Dit is in de code aangegeven door toevoeging van
een letter. In deze boswachter!j geldt dit voor al de vijf onderschei
den Gt's (afb .16).
ii-.li-.5

Yerband bodemkaart - grondwatertrappenkaart

Gezien de belangrijkheid van de diepteligging van het grondwater
in de bodem t.a.v. de bosbouwkundige gebruikswaarde, hoort dit gegeven,
met name binnen de zandgronden, thuis op de bodemkaart. Op verzoek van
de opdrachtgever en om kaarttechnische redenen is dit echter op een
afzonderlijke kaart, de grondwatertrappenkaart, weergegeven. Wel is op
de bodemkaart in de zandgronden een tweedeling gemaakt naar gelang de
diepteligging van de GHG. De gronden, die een GHG hebben dieper dan
1+0 cm, zijn hoge en middelhoge zandgronden genoemd, die met een GHG
ondieper dan k0 cm, lage en zeer lage zandgronden.
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Voor de geschiktheidsbeoordeling van de gronden dient men echter
naast de bodemkaart steeds de grondwatertrappenkaart te raadplegen.
Beide kaarten vormen derhalve een eenheid en dienen ook als zodanig te
worden gebruikt. De grondwatertrappenkaart geeft uitsluitend de diepte
ligging van het grondwater weer* maar slechts zeer ten dele in hoeverre
een grond te nat of te droog is. Dit is mede afhankelijk van de profielopbouw waarover de bodemkaart informaties geeft.
Ten einde de eenheid van de beide kaarten te onderstrepen en het
gebruik ervan te vereenvoudigen, zijn de bodemgrenzen en symbolen van
de bodemkaart tevens in de basis van de grondwatertrappenkaart aange
bracht. Van elke kaarteenheid kan derhalve zonder meer worden afgelezen
op welke Gt('s) deze voorkomt of omgekeerd. Bij een nauwkeurige be
schouwing van de Gt-kaart blijkt, dat, behalve de grens tussen hoogmiddelhoog en laag-zeer laag, nog meer Gt-grenzen geheel of gedeeltelijk
samenvallen met bodemgrenzen.
Voor de beschrijving van de grondwatertrappenkaart wordt vervrezen
naar hfdst. 6.
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55.1

BESCHRIJVING VAN DE KAAIgEENHEDEN QP DE GEDETAILLEERDE
BODEMKUNDIGE OVERZICHTSKAART, SCHAAL 1 : 25 OOP
Indeling

De gronden welke in dit gebied zijn aangetroffen en zijn weergege
ven op de gedetailleerde bodemkundige overzichtskaart, bestaan vanaf
maaiveld tot 180 cm diepte (boorbereik) geheel uit zand en behoren der
halve tot de hoofdklasse: zandgronden, Binnen deze hoofdklasse zijn
naar het al of niet aanwezig zijn van duidelijke bodemhorizonten en de
aard en de dikte hiervan vijf subklassen onderscheiden:
moderpodzolgronden
humuspodzolgronden
enkeerdgronden
eerdgrcnden
vaaggronden.
De verdere indeling en codering is voor de humuspodzolgronden,
eerdgronden en vaaggronden schematisch weergegeven op de afbeeldingen
18, 19 en 20 en wordt bij de afzonderlijke beschrijving van de subklas
sen nader toegelicht. De schematische weergave (voor een beter inzicht)
is voor de moderpodzolgronden en de enkeerdgronden achterwege gelaten
in verband met het geringe aantal onderscheidingen»
In totaal zijn op de bodemkaart 17 enkelvoudige eenheden en 1
samengestelde eenheid onderscheiden, terwijl daarnaast nog een vijftal
toevoegingen zijn gebruikt.
In dit hoofdstuk worden de kenmerken en eigenschappen van de
kaarteenheden besproken in de volgorde zoals ze in de legenda en op de
afbeeldingen 18, 19 en 20 voorkomen. Ten einde herhalingen bij deze
beschrijvingen te voorkomen, zijn nauwverwante eenheden te zamen be
schreven, maar is van elke eenheid wel een afzonderlijke profielschets
gegeven. Bij deze profielschetsen, die representatief zijn voor de
desbetreffende kaarteenheid, staan codering, benaming, ligging in het
terrein en oppervlakte vermeld, alsmede ook de toevoegingen en grondwatertrappen die binnen de eenheid zijn aangetroffen. Verder de ge
schiktheid voor de bosbouw en de geologische afzetting .
Voor de verklaring van de gebruikte bodemkundige termen, de
textuurindeling enz. wordt naar het glossarium verwezen.
5.2 Moderpodzolgronden (code Y)
Deze gronden, die een vrij aanzienlijke oppervlakte innemen, worden
gekenmerkt door de aanwezigheid van een duidelijke moderpodzol-B onder
de A1-horizont. De dikte van deze Al-horizont bedraagt overal niet meer
dan 10 à 20 crn. Dit komt tot uiting in de naam: holtpodzol = moderpodzol met een dunne Al. Een A2-horizont ontbreekt of is zeer zwak ontwik
keld.
De kleur van de B-horizont is overwegend geelbruin, terwijl in de
geelgrijze C-horizont plaatselijk bruine fibers aanwezig zijn.
De genoemde horizonten gaan zonder duidelijk aanwijsbare grenzen
in elkaar over, vooral de B- en C- -horizont. Dit is een belangrijk ken
merk voor de moderpodzolen. Lagen die de beworteling of waterbeweging
in het bovenste deel van het profiel in ongunstige zin kunnen beïn
vloeden (bijv. verkitte B-horizonten) komen niet voor. Bovendien is de
kwaliteit van de humus In de A1- en B-horizont overwegend goedronder
meer door een hoger stikstofgehalte van de humus in vergelijking met
dat in de humuspodzolen.
De moderpodzolen zijn gevormd onder droge omstandigheden in de
relatief mineralogisch rijkere,grove, leemarme en zwak lemige zanden
van het gestuwd preglaciaal.
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Aangezien er binnen de in de boswachterij voorkomende moderpodzolen
geen grote verschillen voorkomen in textuur, is slechts één kaarteenheid
onderscheiden. Het plaatselijk aanwezige dunne stuifzanddek (< 1+0 cm)
is met een toevoeging aangegeven. De textuur van het zand, genoemd in
de omschrijving van de kaarteenheid, is "bepaald in de B-horizont en
heeft betrekking op de bovenste 50 à 80 cm van het profiel.
Kaarteenheid ; Y82
Omschrijving: Hoge en middelhoge holtpodzolgronden in grof, leemarm en
zwak lemig zand.
Ligging: Hoog t.o.v. de omgeving
Oppervlakte: 102.5 ha (11+.5^)
Toevoeging: s
Grondwatertrap: Vllb
Geologische afzetting: Gestuwd preglaciaal
Geschiktheidsklasse: 7
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

(g)
3

leem

(£)

1

<1

11
11

M50
(mediaan)
300

kleur
bruinzwart

3OO

geelbruin

3OO

bruingeel

250

geelgrijs

180
Toelichting: Zeer plaatselijk komt zeer en matig fijn, zwak en sterk
lemig zand voor dat een onzuiverheid vormt in deze kaarteenheid. De
plaatsen waar deze fijnzandige zwak en sterk lemige lagen dagzomen, zijn
doorgaans in het veld zichtbaar aan de ondergroei van het bos die op
deze plaatsen hoofdzakelijk bestaat uit varens.
Het dunne stuifzanddekje (toevoeging s) komt alleen voor in de om
geving van de duinvaaggronden in het westen van het gebied.
Plaatselijk is de bovenste yO à 1+0 cm van het profiel verwerkt.
5*5

Humuspodzolgronden (code H)

Tot de humuspodzolgronden worden gerekend gronden met een duide
lijke humuspodzol-B en zonder dikke A1. De dikte en intensiteit van deze
B-horizont wisselen bij verschillen in diepteligging van het grondwater.
De humuspodzolgronden bezitten minder gunstige eigenschappen zoals
een vrij slechte kwaliteit humus (laag stikstofgehalte). Binnen de
humuspodzolgronden met een matig dikke homogene bovenlaag (kamp- en
laarpodzolgronden) is de kwaliteit van de humus aanmerkelijk verbeterd

Foto: Stiboka
(Archiefno. R28-100)
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Wildwal, te midden van veldpodzolgronden.

(Landschappelijke aanwijiing dat op deze gronden waar
schijnlijk tijdelijk landbouw is uitgeoefend hoewel
dit in de profielopbouw, met name in de dikte en homo
geniteit van de Al-horizont, nauwelijks tot uiting
komt. Voor de bosbouw is dit evenwel belangrijk omdat
deze gronden doorgaans chemisch rijker zijn dan de
overige gronden).

Humuspodzolgronden: zandgronden met een duidelijke humuspodzol-B en een A1 dunner dan 50 cm
Verdere onderverdeling naar:
aanwezigheid
van ijzerhuid-;
jes

cocie

met ijzerhuid-; Hd
jes

• dikte van de
Al

code

dunner dan
30 cm
(haarpodzolgronden)

Hd

3O-5O cm
(kamppodzolgronden)

cHd

; dunner dan
: 30 cm
(veMpodzoLgronden)

GHG >40 cm

H

zonder ijzer
huidjes
; H
c 30-50 cm
(laarpodzolgronden)-

diepteligging
van het grond
water

cH

(10og - middel
hoog)

code

Hd

17van de bovengrond
textuur
korrelgrootte
matig fijn
] grof

: GHG >40 cm
(hoog - middel- cHd
; hoog)

l matig fijn
t
f
; grof

code

lemigheid

code
kaarteenhe i ri

Hd5 : leemarm

Hd5J_

Hd8

Hd82

leemarm en zwak lemig

cHd_5 : leemarm
cHd8

1

; leemarm

cHd5_1_

leemarm en zwak lerrug cHd82

GHG >40 cm
(hoog - middel H
hoog)

matig fijn

H5

GHG <1+0 cm
(laag en zeer
laag)

Ha

matig fijn

Ha5

leemarm

Ha51

GHG >40 cm
(hoog - middel- cH
i
hoog)

matig fijn

cH5

leemarm

cH51

matig fijn

cHa5

leemarm

cHa51

I GHG <40 cm
(laag en zeer
laag)

cHa

') Bij de textuurcodering zijn voor de afzonderlijke textuurklassen (zie glossarium) oneven cijfers en bij
combinatie van twee textuurklassen het tussenliggende even cijfer
Opmerking: Het onderstreepte gedeelte van de code geeft de in voorgaande kolom genoemde onderverdeling aan
Afb. 18 Indeling van de humuspodzolgronden

H51
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door jarenlange bemesting met mest uit de potstal. Eveneens is dit het
geval binnen de gronden met een dunne bovenlaag (haar- en veldpodzolgronden), waarop tijdelijk landbouw is uitgeoefend. Van dit laatste is in de
profielopbouw doorgaans weinig of niets te zien. Hierdoor was het niet
mogelijk deze cultuurinvloed aan te geven op de bodemkaart. Wel zijn
hiervoor soms duidelijk landschappelijk aanwijzingen voor aanwezig (afb.
17).
Naar het al of niet aanwezig zijn van ijzerhuidjes direct onder de
B2, de dikte van de A1, diepteligging van het grondwater en de textuur,
zijn binnen de humuspodzolgronden 8 kaarteenheden onderscheiden (afb.18).
Daarnaast zijn een viertal toevoegingen gebruikt voor het aangeven van:
een dun stuifzanddek, grof zand beginnend tussen 1+0-80 en 80-l80 cm en
een diepe verwerking.
De textuur van het zand, genoemd in de omschrijving van de kaart
eenheden, is bepaald in de B-horizont en heeft betrekking op de bovenste
50 à 80 cm van het profiel.
5.3.1

^5^- en kamppodzolgronden

De hier voorkomende haar- en kamppodzolgronden zijn gevormd in het
dekzand en in het mineralogisch armste deel van het gestuwd preglaciaal.
Ze hebben alle een diepe grondwaterstand (GHG dieper dan 160 à '|80 cm)
en zijn ook onder zeer droge omstandigheden ontstaan. Dit komt tot uiting
in de aanwezigheid van ijzerhuidjes direct onder de B2 en ook in de ver
dere profielopbouw. Kenmerkend voor een droog ontwikkeld humuspodzol is
de scherpe begrenzing tussen de verschillende horizonten en de helder
gekleurde, sterk ontwikkelde B-horizont. Vooral in het bovenste deel is
de B-horizont sterk ontwikkeld en is veelal een duidelijke B2h aanwezig,
rustend op een dun ijzerbandje. In de C-horizont onder de, soms verkitte,
B2 komen duidelijke zwarte fibers voor die naar beneden toe in dikte en
aantal snel afnemen.
Binnen de haarpodzolgrond (humuspodzolgronden met een dunne Al) is
de Al-horizont van de B-horizont gescheiden door een duidelijke A2. Bij
de kamppodzolen (humuspodzolgronden met een matig dikke A1) is deze hori
zont, als gevolg van de grondbewerking, opgenomen in de A1. Eveneens is
dit veelal het geval met de B2h-horizont en het ijzerbandje. Dit is
echter gunstig daar genoemde lagen in hun oorspronkelijke ligging zowel
de beworteling als de wat erbeweging in het profiel ongunstig beïnvloeden.
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Kaarteenheid: Hd.51
Omschrijving; Hoge en middelhoge haarpodzolgronden in matig fijn,
leemarm zand.
Ligging: Overwegend op duidelijke ruggen en koppen
Oppervlakte: 171-5 h-a (21$)•
Toevoegingen: s, g1, g2 en q.
Grondwatertrappen ; Vila en VHb.
Geologische afzetting; Dekzand
Geschiktheidsklasse: 9
Voorbeeld van profielopbouw;
horizont

humus
(fo)

12
ijzer- 7
bandje 2
1

leem
(2)

M50

kleur

opmerkingen

(mediaan)

5
5
5
5

180
180

zwartgrijs
lichtgrijs
zwart
donkerbruin

5

180

geelbruin

fibers

130

grijsgeel

fibers

l80

180

Toelichting: Binnen het grootste deel van deze gronden treft men een
dun stuifzanddek aan (toev. s), zowel in de omgeving van de duinvaaggronden als elders. In het laatste geval is dit een gevolg van de ge
ringe verstuiving die hier is opgetreden. Er komen dan ook plaatselijk
kleine uitgestoven laagten voor die een onzuiverheid vormen binnen deze
eenheid.
Grof zand (toevoeging g1 en g2) komt voor in de directe omgeving
van het gestuwd preglaciaal. Dit grove zand (gestuwd preglaciaal) is
veelal van het erbovenllggend zand gescheiden door een dunne leemlaag.
De gronden van deze kaarteenheid in het blok Hoge Vuursche zijn
diep verwerkt (toevoeging q)j elders soms ondiep (20 à 30 cm).
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Kaarteenheid: Hd82

Omschrijving: Hoge en middelhoge haarpodzolgronden in grof, leemarm en
zwak lemig zand.
Ligging ; Op de helling van de stuwwal.
Oppervlakte: 55>5 ha (7.8/5).
Toevoegingen: s en q.
Grondwatertrappen: Vila en Vllb.
Geologische afzetting: Gestuwd preglaciaal
Geschiktheidsklasse: 9

Voorbeeld van profielopbouw
horizont
O
10-

7TT

20-i —
25^ r-R£h
B2
1)-CH
B3
60

humus

leem

5

H
8

(°/°)

ijzer 7 1 0
bandje 2±1

M50

(mediaan)

kleur

opmerkingen

5
5
5

1|00
1+00

1+00

zwartgrijs
lichtgrijs
zwart
veelal grindhoudend
donkerbruin

3

600

geelbruin

fibers

600

grijsgeel

fibers

1+00

Toelichting: In één vlak van deze kaarteenheid komen diepverwerkte
(toevoeging q) gronden voor, nl. binnen het blok Groeneveld. Dit als
gevolg van afgraving waardoor plaatselijk soms zelfs de gehele B-hori
zont is verdwenen en de gronden maar gedeeltelijk voldoen aan de inde
lingscriteria van de podzolgronden.
Toevoeging s (stuifzanddek dunner dan l+O cm) komt alleen voor in
de directe omgeving van de duinvaaaggronden in het westelijke deel van
het blok Lage Vuursche.
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Omschrijving: Hoge en middelhoge kamppodzolgronden in matig fijn,
leemarm zand.
Ligging: Op de iets hoger gelegen terreingedeelten.
Oppervlakte: 35^5 ha
Toevoegingen; g1, g2 en q.
Grondwatertrappen: Vila en Vllb.
Geologische afzetting; Dekzand.
Geschiktheidsklasse: 7
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

kleur

opmerkingen

180

grijszwart

loodzandhoudend

2

180

donkerbruin

1

180

geelbruin

fibers

<1

180

grijsgeel

fibers

{%)

leem
(*)

M50
(mediaan)

Toelichting: Verwerkte gronden (toevoeging q) komen alleen voor in het
blok Hoge Vuursche. Verder komt plaatselijk in de ondergrond grof zand
voor (toev. g1 en g2). Dit grove zand (gestuwd preglaciaal) wordt van
het erboven liggende zand veelal gescheiden door een dunne leemlaag.
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Kaarteenheid: cHd.82

Omschrijving: Hoge en middelhoge kamppodzolgronden in grof,, leemarm en
zwak lemig zand.
Ligging: Op de iets hoger gelegen terreingedeelten op de helling van
de stuwwal.
Oppervlakte ; 1J ha (1.8$)
Toevoeging: q.
Grondwatertrap; Vllb.
Geologische afzetting: Gestuwd preglaciaal,
Geschiktheidsklasse: 7
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont
humus
leem
(*)
(*)

M50

kleur

opmerkingen

12

250

zwartgrijs

sterk loodzandhoudend

10

250

donkerbruin

O
O

300

geelbruin

fibers

300

grijsgeel

fibers

(mediaan)

Toelichting: Alleen in het blok Hoge Vuursche komen diep verwerkte
gronden voor (toevoeging q).
5.3»2 Veld- en laarpodzolgronden
Deze gronden zijn gevormd onder vochtige en natte omstandigheden in
het matig fijne, leemarme dekzand. Ze behoren tot de middelhoge en lage
gronden met een GHG ondieper dan 150 cm.
Hun vochtige en natte ontstaanswijze blijkt uit de afwezigheid van
ijzerhuidjes en uit de dikte en de kleur van de B-horizont. Die kleur is
veelal flets en de horizont gaat vrij diep door, vooral in de gronden
die diep in het grondwater liggen. Een B2h-horizont en ijzerbandje ont
breken.
Binnen de veldpódzolgronden is boven de B2-horizont steeds een
dunne en binnen de laarpodzolgronden een matig dikke A1-horizont aanwe
zig. Sporadisch wordt er een A2-horizont in aangetroffen.
Lagen die de beworteling of waterbeweging in het bovenste deel van
het profiel in ongunstige zin kunnen beïnvloeden, zoals vaste B-horizon
ten, komen nagenoeg niet voor. Ook ontbreken hier de scherpe overgangen
tussen de verschillende horizonten die soms de beworteling belemmeren.
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Hoewel deze gronden uitsluitend in leemarm moedermateriaal zijn
gevormd, bedraagt het leemgehalte in de deels opgebrachte, matig dikke
Al van de laarpodzolgronden soms 10 à 12$.
Kaarteenheid; H51
Omschrijving: Hoge en middelhoge veldpodzolgronden in matig fijn,
leemarm zand.
Ligging: Vrij vlak t.o.v. de omgeving.
Oppervlakte: 59 ha (8.2$).

Toevoegingen: s en q.
Grondwatertrappen: Vla en Vila.
Geologische afzetting; Dekzand.
Geschiktheidsklasse: 4
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

leem
(%)

lA
I2

M50
(mediaan)

kleur

7

180

donkergrijs

7

180

roodbruin

180

lichtbruin

180

lichtgrijs

Toelichting: Toevoeging s (stuifzanddek dunner dan ï\.0 cm) komt uit
sluitend voor in het uiterste zuiden van het blok Zeven Linden in de
directe omgeving van de duinvaaggronden.
In het blok Hoge Vuursche en Groeneveld zijn de gronden van deze
kaarteenheid diep verwerkt (toevoeging q). Voor den deel zelfs dieper
dan 100 cm.

Kaarteenheid: Ha51

Omschrijving: Lage en zeer lage veldpodzolgronden in matig fijr
leemarm zand.
Ligging: In komvormige laagte,
Oppervlakte: Minder dan 1-£ ha.
Toevoegingen: Grondwatertrap: Va
Geologische afzetting: Dekzand.
Gesehiktheidsklasse: 8
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont
0
- Alg
15-

humus
(*)

leem
{%)

10

6

M50
(mediaan)

kleur

130

zwart

180

fletsbruin

B3g

130

lichtbruin

Cg

180

grijs

B2g

1-2-

6CH

13CH

180

- 37 Kaarteenheid: cH51

Omschrijving: Hoge en middelhoge laarpodzolgronden in matig fijn,
leemarm zand.
Ligging: Vrij vlak op doorgaans iets hoger gelegen terreingedeelten.
Oppervlakte: 51*5 ha (7• 3$)•
Toevoeging: q.
Grondwatertrappen: Vla en Vila.
Geologische afzetting: Dekzand.
Geschiktheidsklasse: met Gt Vla - 2
met Gt Vila - 1|.
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

(*)

leem
($)
10

i-i-

M50
(mediaan)

kleur

180

grijszwart

180

roodbruin

180

lichtbruin

180

lichtgrijs

Toelichting: Bij een gedeelte van deze kaarteenheid is de bovenste
60 à 100 cm van het profiel verwerkt (toevoeging q).
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Kaarteenheid: cHa51
Omschrijving: Lage en zeer lage laarpodzolgronden in matig fijn, leemarm zarxi
Ligging: Vormt de lager
eenheid cH51

gelegen terreingedeelten te midden van kaart

Oppervlakte: 17*5 ha (2.1$).
Toevoeging: q.
Grondwatertrap: Va.
Geologische afzetting; Dekzand.
Geschiktheidsklasse: 6
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus
(*)

leem

kleur

{%)

M50
(mediaan)

12

180

grijszwart

180

fletsbruin

i8o

lichtbruin

180

grijs

110-;
<1

180:
Toelichting: Meer dan
diepte van 6o à 100 cm
Plaatselijk komen
nische resten voor wat
p.Il

de helft van deze gronden is verwerkt tot een
(toevoeging: q).
in het profiel tussen 120 en 180 cm diepte orga
wijst op totale reductie.

Enkeerdgronden (code E)

De enkeerdgronden worden gekenmerkt door hun dikke A1-horizont; de
dikte varieert van 60 tot 90 cm. In de ondergronden komt meestal een
humuspodzol voor. Alleen in het oostelijke deel van het blok Zeven
Linden rust de A1 op een moderpodzol en in de omgeving van het landgoed
Groeneveld op grijs C-materiaal.
Naar de kleur van de A1 wordt wel onderscheid gemaakt in bruine en
zwarte enkeerdgronden. In dit gebied hebben ze alle een zwarte} veelal
loodzandhoudende dikke A, waarschijnlijk doordat in de opgebrachte
potstalmest merendeels heideplaggen waren verwerkt.
De textuurin de Al-horizont is vrijwel overal gelijk. De mediaan
van het zand varieert van 170 tot 200 mu en de lemigheid van 10 tot 15%.
Naar de diepteligging van het grondwater zijn twee kaarteenheden
onderscheiden^ terwijl daarnaast nog twee toevoegingen zijn gebruikt
voor het aangeven van grof zand in de ondergrond.
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Kaarteenheid: zE53

Omschrijving: Hoge en middelhoge zwarte enkeerdgronden in matig fijn,
zwak lemig zand.
Ligging: Meestal op duidelijk hoger gelegen terreingedeelten.
Oppervlakte: 1+6 ha (6.1$).
Toevoegingen: gl en g2.
Grondwatertrappen: Vla, Vila en Vllb.
Geologische afzetting: Opgebracht humeus materiaal op gestuwd preglaciaal of dekzand.
Geschiktheidsklasse: Gt Vla en Vila
Gt Vllb

- 2
- li.

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus

(£)

leem
m

13

5

kleur

opmerkingen

180

grijszwart

1oodzand
houdend

180

donkerbruin

180

lichtbruin

180

lichtgrijs

M50
(mediaan)

Toelichting: De toevoegingen gl en g2 (grof zand beginnend resp.
tussen 10-80 en 80-l80 cm) komen alleen voor in de directe omgeving
van de grofzandige gronden (Y82, Hd32 en cHd82). Bij toevoeging gl
rust de dikke Al direct op grof, leemarm en zwak lemig zand (gestuwd
preglaciaal) en bij toevoeging g2 is tussen de A1 en het grovere zand
eerst nog een laag matig fijn, leemarm zand aanwezig (dekzand). Elders
bestaat de gehele ondergrond tot 180 cm uit matig fijn, leemarm zand.
Verder komt in het oostelijke deel van het blok Groeneveld zeer plaat
selijk een moerige laag voor direct onder de "opgebrachte" A1-horizont.
Deze is 10 a 20 cm dik en eigenlijk de "begraven" Al-horizont
van het nat ontwikkelde humuspodzolprofiel.

Eerdgronden: zandgronden met een minerale eerdlaag (30-50 cm) maar zonder duidelijke podzol-B
Verdere onderverdeling naar:
aanwezigheid van
_roest

code

: diepteligging van
1 het grondwater

;GHG >40 cm

;(hoog-middelhoog)

zonder roest
(gooreerdgronden)

code

cZ

textuur

1)

van de bovengrond

korrelgrootte

code

matig fijn

cZ5

cZ

GHG <1+0 cm

(laag - zeer laag)

cZa

matig fijn

lemigheid
leemarm

code
j kaarteen
heid
:

cZ51

leemarm

cZa51

zwak lemig

cZa53

cZa_5

') Bij de textuurcodering zijn voor de afzonderlijke textuurklassen (zie glossarium) oneven cijfers gebruikt en bij
combinatie van twee textuurklassen het tussenliggende even cijfer.
Opmerking: Het onderstreepte gedeelte van de code geeft do in dc- voorgaande kolom genoemde onderverdeling aan

Afb. 19

Indeling van de eerdgronden

- 1+0 -

Kaarteenheid.; zEa5;>

Omschrijving: Lage en zeer lage., zwarte enkeerdgronden in matig fijn,
zwak lemig zand.
Ligging: de laagste terreingedeelten te midden van kaarteenheid zE53Oppervlakte: 3 ha (0.1$).
Toevoegingen; Grondwatertrap; Va.
Geologische afzetting: Opgebracht humeus materiaal op dekzand.
Geschiktheidskiasse: 2.
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus
<*)

leem
(*)

M50
(mediaan)

S

15

180

grijszwart

30q - - -i Aang
50=j

6

15

180

grijszwart

zwak roestig

3 A+Cg

3

10

180

bont

verwerkt

180

lichtgrijs

180

grijs

—

Aan

kleur

opmerkingen

90H
Cg

<1

150^
CG

met duidelijk,
bruine org.
resten

Toelichting: De ondergrond bestaat uitsluitend uit matig fijn, leemarm
zand zonder een podzol-B.
5.5 Eerdgronden (code Z)
In dit gebied worden de eerdgronden gekenmerkt door een duidelijke
Al-horizont (minerale eerdlaag) direct rustend op een C-horizont zonder
roest. In de A1-horizont zijn soms wel roestvlekken aanwezig, terwijl in
de C-horizont veelei een geringe bruinkleuring voorkomt. Dit laatste
wijst op geringe podzolering (zwakke B-horizont).
De A1-horizont is overal 30 tot 50 cm dik en voor een deel opge
bracht. Soms heeft lutum-bijmenging plaatsgehad door het zeewater van
uit het noorden. In deze richting sluiten deze gronden aan bij de klei
gronden in de polder Eemnes.
Naar de diepteligging van het grondwater en textuur zijn binnen
deze gronden 3 kaarteenheden onderscheiden (afb.19). De aangegeven
textuurklassen hebben betrekking op de bovenste 50 à 80 cm van het
profiel.

- k1 Kaarteenheid: cZ51
Omschrijving; Hoge en middelhoge gooreerdgronden in matig fijn, leemarm
zand.
Ligging: Op de hoogste delen van het terrein binnen de eerdgronden.
Oppervlakte: 6.5 ha (0.9$).
Toevoeging: q.
Grondwatertrap: Vla.
Geologische afzetting: Dekzand.
Geschiktheidsklasse: 2.
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus
(fo)

H (A+C)p

leem
(%)

kleur

opmerkingen

180

boni

verwerkt

180

bont

verwerkt

180

lichtgrijs

180

blauwgrijs

M50

(mediaan)

50H
H(Ag+Cg)p

11ÔH -j Ca
17CH "CG
IGO-

<1

met org.
resten

Toelichting: Alle gronden van deze kaarteenheid zijn diep verwerkt,
soms zelfs tot 1.5 m. Hierdoor komen over korte afstanden soms vrij
grote verschillen voor in humusgehalte. Dit kan uitenlopen van 3 tot &/>
maar meestal bedraagt het + j/o. Binnen deze eenheid vallen ook enkele
hoge, opgeworpen heuvels. Qua profielopbouw en Gt wijken deze af. In
deze heuvels bestaat de bovengrond grotendeels uit humusarm zand en de
GHG komt niet binnen 180 cm (Gt Vllb).

- 1+2 -

Kaarteenheid: cZa51.

Omschrijving: Lage en zeer lage gooreerdgronden in matig fijn, leemarm
zand.
Ligging: Tussen de grachten en vijvers op duidelijk wat hoger gelegen
terreingedeelten.
Oppervlakte: 15 ha (2.1^).
Toevoeging: q.
Grondwatertrap: Va.
Geologische afzetting: Dekzand.
Geschiktheidsklasse: 2.
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

3 (A+C)p

humus
{%)

leem
($)

M50
(mediaan)

kleur

opmerkingen

180

bont

verwerkt

180

bont

verwerkt

180

lichtgrijs

180

blauwgrijs

30^

H (Ag+Cg)p

100^ —
3 Cg
11|0H
• CG

met org.
resten

Toelichting: Alle grcnden van deze kaarteenheid zijn tot een diepte van
90 à 11;.0 cm verwerkt (toevoeging q). Hierdoor komen op korte afstanden
verschillen voor in humusgehalte. Dit kan variëren van 2^ tot 5% maar
bedraagt gemiddeld in het gehele verwerkte pakket + yß>.

Vaaggronden: zandgronden zonder duidelijke A- of B-horizont, ondieper dan 40 cm
Verdere onderverdeling naar:
organische
aanwezigheid
van ijzerhuid code stofklasse v/h code
(stuif)'zanddek
jes

met ijzerhuid
jes (duinvaag- Zd
gronden)

zonder ijzer
huidjes (vlak
vaaggronden)

diepteligging
van.het
grondwater

aard v/d ondergrond
code
dikte v/h(stuifJ""00
zanddek

textuur v/h (stuif)zanddek
6

korrelgrootte

code

lemigheid

icode
-kaart- ;
;eenheid

GHG > 40 cm
zonder een pod(hoog - middel aZd zrlprofiel
aZdz matig fijn
darirr-dc~n—lSÖ"cu7
hoog)

aZdz5 leemarm

;aZdz51

zeer en matig
bZd
humusarm

GHG > 40 cm
met een podzol
(hoog - middel bZd ;j?rofieJL _
jbZdp matig fijn
hoog)
: 40-180 cm

bZdp5 leemarm

bZdp51

zeer en matig
humusarm

GHG < 40 cm
(laag - zeer
laag)

met een podzolbZap: matig fijn
jorofie_l _
4O-I8O cm

bZap5 leemarm

;bZap51

uiterst en
zeer humusarm

aZd

bZ

bZa

Opmerking: Het onderstreepte gedeelte van de code geeft de,

Afb. 20

in de voorgaande kolom genoemde onderverdeling aan

Indeling van de vaaggronden

- 1+3 -

Kaarteenheid: cZa53

Omschrijving: Lage en zeer lage gooreerdgronden in matig fijn, zwak
lemig zand.
Ligging: Overvragend laag t.o.v. de omgeving.
Oppervlakte: 38.5 ha (5.1$).
Toevoeging: q.
Grondwatertrappen: lila en Va,
Geologische afzetting: Dekzand.
Geschiktheidsklassen: Gt lila - 6
Gt Va
- 2
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus
(/ü)

lutum leem
M50
kleur
($)
($) (mediaan)

<1

opmerkingen

15

180

donkergrijs

zwak roestig

17

180

bont

verwerkt

5

180

lichtgrijs

5

180

blauwgrijs

met org.
resten

Toelichting: Toevoeging q komt alleen voor binnen de gronden die zijn
bebost. Deze zijn doorgaans tot een diepte van 90 à 120 cm verwerkt.
In alle overige gronden, die voor landbouwkundige doeleinden worden
gebruikt, komt alleen maar een verwerkte laag voor tussen de A1- en de
C-horizont waar plaatselijk kleiresten in aanwezig zijn.
5.6

Vaaggronden (code Z)

Deze gronden hebben binnen l+O cm -maaiveld slechts zeer onduide
lijke of zeer dunne bodemhorizonten en komen uitsluitend voor in de
stuifzanden. In dit bodemkundig jonge zand zijn de bodemvormende pro
cessen maar kort werkzaam geweest.
Naar het al of niet aanwezig zijn van ijzerhuidjes worden de
vaaggronden onderverdeeld in duinvaag- en vlakvaaggronden (afb.20).
Beide komen in dit gebied voor.
Vooral door de afwezigheid van een A1- en B-horizont is de
bodemvruchtbaarheid en binnen de duinvaaggronden ook de vochtvoorziening, geheel afhankelijk van het humusgehalte van het stuifzand en de
aanwezigheid van een overstoven podzolprofiel in de ondergrond (uitgestoven laagten en opgestoven heuvels). Door de humus in het stuif
zand wordt voedsel en vocht vastgehouden evenals door de A- en B-horizont van het overstoven podzolprofiel. Deze horizonten zijn mits ze
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ondieper dan 180 cm voorkomen en niet in het grondwater liggen goed
bereikbaar voor de boomwortels, doordat de erboven liggende stuifzanden
goed doorwortelbaar zijn.
Naar genoemde kenmerken zijn binnen de vaaggronden drie kaarteen
heden onderscheiden (afb.20). Voor het aangeven van grof zand of moerig
materiaal in de ondergrond zijn toevoegingen gebruikb. Verder is binnen
de duinvaaggronden nog een samengestelde kaarteenheid onderscheiden,
namelijk in het uiterste zuidwesten van het blok Lage Vuursche. Hier
hebben de afzonderlijke eenheden telkens zo'n geringe verbreiding dat
ze als zodanig niet raaer kenden warden weergegeven op de bodemkaart.
De verschillen in textuur zijn binnen de vaaggronden zeer gering
doordat deze gronden uitsluitend voorkomen in de uniforme stuifzanden.
De aangegeven textuurklasse heeft betrekking op het gehele stuifzand
pakket. Dit is eveneens het geval met de organische-stofklassen. Hier
zijn het echter gemiddelde waarden, doordat de organische stof in het
stuifzanddek overwegend aanwezig is in het bovenste en onderste deel en
verder in enkele daartussen liggende bandjes. De klassen zijn bepaald
aan de hand van de kleur van het stuifzand en aantal en dikte van de
humeuze bandjes in het dek.
Kaarteenheid: aZdz51
Omschrijving; Hoge en middelhoge, uiterst en zeer humusarme duinvaag
gronden in matig fijn, leemarm zand zonder een podzolprofiel in de ondergrond.
Ligging: Vrij vlak te midden van opgestoven heuvels.
Oppervlakte: 2^,5 ha (3.4fo).
Toevoeging: g1.
Gronclwatertrappen: Vila en Vllb.
Geologische afzetting; Stuifzand op gestuwd preglaciaal of dekzand.
Geschiktheidsklasse: 10.
Voorbeeld van profielopbouw:
horizont
humus
leem
(*)
(fo)
1
3

M50
(mediaan)
160

kleur
grijsgeel

30~:

<1

180

lichtgrijs

180

lichtgrijs

-150-.;
180
Toelichting: In het westen van het blok Lage Vuursche rust het dunne
stuifzanddekje waarvan de dikte overwegend niet meer bedraagt dan 20 cm
direct op grof zand (toevoeging gl). Hier is al het dekzand tot op het
gestuwd preglaciaal weggestoven. Elders bedraagt de dikte van het stuif
zand overwegend 10 à 50 cm en rust het op leemarm dekzand.

Kaarteenheid: bZdp51

Omschrijving: Hoge en middelhoge, zeer en matig humusarme duinvaaggronden in matig fijn, leemarm zand, met een podzolprofiel in de ondergrond beginnend tussen 40 en l80 cm.
Ligging: Op ruggen en bulten.
Oppervlakte: 63,5 ha (8.9$)•
Toevoeging: v.
Grondwatertrap: Vllb.
Geologische afzetting: Stuifzand op dekzand.
Geschiktheidsklassen: met toevoeging v zonder toevoeging v

1+
- 7

Voorbeeld van profielopbouw: (zonder toevoeging v)
horizont

humus
{%)

5
2

M50

kleur

170

grijsgeel

6

6

180
180
180

zwart
grijs
donkerbruin

6

180

geelbruin

fibers

6

180

lichtgrijs

fibers

leem
(*)

8

(mediaan)

opmerkingen

Toelichting: De dikte van het stuifzanddek varieert van I4.0 tot 150 cm.
Overwegend rust het op een haarpodzol in leemarm dekzand.

Foto: Stiboka
(Archiefno. R28-105)

Vrij diepe, kleine uitgestoven laagten (kaarteen
heid aZdz51), te midden van opgestoven heuvels.

-

-

Voorbeeld van profieiopbouw (met toevoeging v):
0

horizont

humus
{c/o)

leem
{%)

M50
(mediaan)

opmerkingen

1^
12

170

vaalgrijs

stuifzand

2

170

vaalgrijs

stuifzand
zwak roestig

180

zwart

moerig

180

fletsbruin

dekzand

25

6

3

180-

kleur

Toelichting ; De dikte van het stuifzanddek varieert van 60 tot 180 cm.
Onder dit dek is overal een veldpodzol aanwezige overwegend met een
moerige Al-horizont (toevoeging v), plaatselijk bestaat deze zelfs uit
zuiver veen.
Soms komen binnen deze kaarteenheid van opgestoven heuvels zeer
kleine, maar zeer duidelijk uitgestoven laagten voor. Deze vormen een
onzuiverheid in het kaartvlak (zie afb.21).
Samengestelde kaarteenheid: aZdz51 en bZdp51
Omschrijving: Hoge en middelhoge, uiterst en zeer humusarme duinvaaggronden zonder een podzolprofiel in de ondergrond en zeer
en matig humusarme duinvaaggronden met een podzolprofiel
in de ondergrond, beginnend tussen kO en 180 cm, beide in
matig fijn, leemarm zand.
Ligging: Eenheid aZdz51a laag (uitgestoven laagten).
Eenheid bZdp51, hoog (opgestoven heuvels).
Oppervlakte ; 8 ha (1.1$).
Toevoeging:
Grondwatertrappen: Binnen eenheid aZaz'j!
Binnen eenheid bZdp51

-

Vila
Vllb.

Geologische afzetting; Stuifzand- op dekzand.
Geschiktheidsklassen: Eenheid aZdz51
Eenheid bZdp51

- 10
- 7-

Voorbeeld van profieiopbouw:
Zie de voorbeelden van de afzonderlijke eenheden.

- k7

-

Kaarteenheid: bZdap51
Omschrijving: Lage en zeer lage, zeer en matig hLmBarrae,diïraaaögrcndaa
in matig fijn, leemarra zand
Ligging s In komvormige laagten.
Oppervlakte ; 3

(0-•!+/->)*

Toevoeging ; v.
Grondwatertrappen; lila en Va.
Geologische afzetting; Stuifzand op dekzand.
Geschiktheidsklassen: Gt lila

- 10 en Gt Va -

8.

Voorbeeld van profielopbouw:
horizont

humus
(£)

20

leem
w

5

3
1

5

kleur

opmerkingen

160

vaalgrijs

stuifzand

1Ö0

zwart

moerig

180

donkerbruin (vast)

180

fletsbruin

M50

(mediaan)

180
Toelichting: De dikte van het stuifzanddek varieert van 70 tot 130 cm.
Het rust steeds op een veldpodzol met een moerige A1 (toevoeging v).
5.7 Toevoegingen
Een aantal profielkenmerken is door middel van een toevoeging op
de bodemkaart aangegeven. De begrenzing van deze toevoegingen valt ge
deeltelijk of geheel samen met die van de gecodeerde kaarteenheden.
De onderscheiden kenmerken die met een toevoeging zijn aangegeven
en hun bosbouwkundige betekenis, zijn:
Stuifzandd£k_dunner dan i£0__cm, toevoeging:_s_
Aanzienlijke oppervlakten podzolgronden hebben een dun stuifzanddek.
Dit dekje verruimt* met name binnen de haarpodzolgronden, de doorwortelbare zone en vergroot daarmee de totale hoeveelheid voor de plant be
schikbare voedingsstoffen en vocht. Het laatste is vooral van belang bij
de grond.en met een diepe grondwaterstand. Hiertegenover staat dat een
gevoelig plantsoen soms minder goed aanslaat op stuifzand en verder zijn
er gevallen bekend dat de beworteling zich beperkt tot het stuifzanddekje. Dit laatste kan voorkomen worden door het bodemprofiel gedeelte
lijk los te maken.
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Grof_zand beginnend tuj3sen_l|.0-80_ cm £nJ30-_1_80 cm_j_ to£V£eging£n£_gJ_ en_g2
Met deze toevoegingen is aangegeven v?aar gestuwd preglaciaal binnen
boorbereik aanwezig is onder een laag matig fijn, leemarm dekzand. Beide
toevoegingen komen dan ook voor in de directe omgeving van de grofzandige gronden (textuurcode: 82). In hoeverre dit grove zand de boomgroei
beïnvloedt, is ons niet bekendj verschillen in boomgroei zijn namelijk
niet waargenomen. Ongunstig is dit grove zand o.i. niet. Mineralogisch
is het iets rijker dan het dekzand en het bevat veelal ook wat meer
leem. Bovendien is op de overgang veelal nog een lemige laag aanwezig.
Dit zijn alle factoren die gunstig zijn voor vocht- en voedselvoorzie
ning. De invloed van dit grove zand zal groter zijn naarmate het on
dieper voorkomt, vandaar dat er onderscheid gemaakt is in: beginnend
tussen 1+0 en 80 cm en beginnend tussen 80 en 130 cm.
^5 à .20_cm mo^rig^at^iaal^ beginnend tus_sen_i(.0-j|_80 cm^ to£TOegingj_ v.
Deze toevoeging komt alleen voor binnen de kaarteenheden bZdp51 en
bZap51 in het zuidelijke deel van het gebied. Hier bestaat de A1-horizont
van het overstoven podzolprofiel overwegend uit moerig materiaal, dat
van belang is voor de vochtvoorziening met name binnen kaarteenheid
bZdp51• In deze moerige Al, die soms zelfs uit zuiver veen bestaat,
wordt niet alleen veel vocht vastgehouden maar de laag voorkomt tevens
dat overtollige neerslag snel wordt afgevoerd naar de diepere ondergrond.
Als gevolg van samenpersing is deze laag minder goed doorlatend gewor
den.
5.8 Vergraven gronden
In het blok Groeneveld en Hoge Vuursche komen gronden voor die
meer dan 60 cm zijn verwerkt. De profielopbouw is tot deze diepte
hierdoor heterogeen van opbouw. Van de oorspronkelijke natuurlijke
gelaagdheid is niet veel meer over. Niettemin komen in het ,verwerkte
deel nog voldoende profielkenmerken voor om de gronden in een bestaande
legenda-eenheid te plaatsen.
De begrenzing van deze diepe verwerking valt veelal samen met
vakgrenzen.
Ook elders in het gebied komen verwerkte gronden voor. Deze zijn
echter veelal aanzienlijk minder diep verwerkt en liggen bovendien zo
verspreid over kleine oppervlakten dat ze niet op de bodemkaart konden
worcen aangegeven.
Verschillen in boomgroei tussen niet en wel vergraven gronden zijn
niet waargenomen, hoewel op bepaalde gronden de boomgroei wel kan worden
beïnvloed door de grondbewerking; binnen de haarpodzolgronden met hun
sterk ontwikkelde horizonten, in gunstige zin,daar men hier door het
breken van deze horizonten de wortelruimte aanzienlijk vergroot. Binnen
de holtpodzolgronden daarentegen in ongunstige zin. Door toetreding van
de lucht loopt het humusgehalte terug. Hierdoor vermindert het vochthoudende vermogen en de totale hoeveelheid plantenvoedsel. Geadviseerd
wordt de grondbewerking binnen de holtpodzolgronden tot het uiterste
te beperken.

-
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6. DE GROMDWATERTRAFPENKAART, SCHAAL 1 : 25 OOP
6.1 Het karteren van grondwatertrappen
Tijdens het veldwerk zijn de Gt's schattenderwijs bepaald. Voor
het vaststellen ervan is gebruik gemaakt van de grondwaterverschijnse
len die het op- en neergaande grondwater in de vorm van roest- en/of
reductievlekken en-kleuren in het bodemprofiel achterlaat. De boven
kant van de duidelijk waarneembare grondwaterverschijnselen geeft on
geveer de GHG aan in de bodem. Dit is gebleken uit veel onderzoek dat
de afgelopen jaren is verricht door de Stichting voor Bodemkartering.
Op het niveau in het bodemprofiel, waar permanent grondwater aanwezig
is, hebben grijze tot blauwgrijze reductievlekken de overhand en zijn
roestvlekken niet meer aanwezig. De bovenkant van genoemd niveau is
een maat voor de GLG. Voor het trekken van de Gt-grenzen is evenals
voor de boderngrenzen gebruik gemaakt van de landschappelijke kenmerken
zoals begroeiing, reliëf (in het bijzonder microreliëf), slootwater
standen, enz.
Door het ontbreken van grondwaterstandsgegevens was het niet moge
lijk om de schattingen te controleren, terwijl de perioden waarin de
kartering plaatsvond te kort was om zelf gegevens te verzamelen. Zoals
in par. i|-reeds is opgemerkt, moet men voor het berekenen van de
GHG en GLG beschikken over grondwaterstandsgegevens, die betrekking
hebben op een reeks van jaren.
6.2 Beschrijving van de grondwatertrappen
Gr£ndwatertrap_IIIa
GHG ondieper dan 20 cm
GLG tussen 80 en 120 cm
Grondwatertrap lila komt voor in het noordelijke deel van het ge
bied binnen de gooreerdgronden en verder over een zeer geringe opper
vlakte binnen de vlakvaaggronden in het zuidwesten. Deze vlakvaaggronden liggen in een komvormige laagte zonder afwatering, hebben mede
daardoor wateroverlast en bieden weinig mogelijkheden voor de bosbouw;
ze staan periodiek onder water. Binnen de gooreerdgronden met deze
Gt treedt echter zelden wateroverlast op. Ze zijn goed ontwaterd en
bieden derhalve nog redelijke bosbouwkundige mogelijkheden.
Grondwat£rtra.p_Va
GHG ondieper dan UO cm
GLG tussen 120 en 180 cm
Gronden met deze Gt komen hoofdzakelijk voor in het noordelijke
deel van het gebied en wel binnen de laarpodzol-, gooreerd- en enkeerdgronden. Het zijn gronden met redelijke tot goede mogelijkheden voor
de bosbouw met name de gooreerd- en enkeerdgronden. Ze zijn goed ontwa
terd en wateroverlast treedt niet op; de GHG komt veelal maar net bin
nen i+0 cm. De laarpodzolgronden zijn veelal iets natter doordat ze on
gunstiger liggen in het terrein. Wateroverlast treedt echter zelden op.
Geheel anders is het met de geringe oppervlakte veldpodzol- en
vlakvaaggronden op Gt Va in het zuiden van het gebied. Deze liggen in
komvormige laagten, staan in regenrijke perioden spoedig dras en zijn
maar in geringe mate bruikbaar voor de bosbouw.
Gro^ndwatert>rap_VIa_
GHG tussen UO en 80 cm
GLG tussen 1^0 en dieper dan 180 cm
Gt Vla komt vrijwel uitsluitend in het noordelijke deel van het
gebied voor. Gronden met deze Gt hebben voor de bosbouw een optimale
grondwaterstand. Ze zijn niet te nat terwijl het grondwater vrijwel
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het gehele groeiseizoen bereikbaar is voor de boomwortels. Alleen in
zeer droge perioden daalt de GLG plaatselijk soms dieper dan 180 cm.
Gr£ndwatertrap_VTIa
GHG tussen 80 en 180 cm
GLG dieper dan 180 cm
Gronden met deze Gt komen op verschillende plaatsen in de boswachterij voor. Binnen de haarpodzolgronden en de duinvaaggronden zonder
podzol in de ondergrond heeft het grondwater doorgaans maar weinig be
tekenis voor de vochtvoorziening. Deze gronden zijn namelijk minder
goed doorwortelbaar en hun GHG komt nrestal niet hoger dan 150 à 180 cm
- maaiveld. Binnen de veldpodzol-, laarpodzol-, kamppodzol- en enkeerdgronden ligt de situatie aanmerkelijk beter en wordt de vochtvoorzie
ning wel beïnvloed door het grondwater. De GHG komt bij deze gronden
veelal binnen 80 à 150 cm en de profielen zijn tevens meestal beter
doorwortelbaar.
Gr£ndwatertrap_VTIb
GHG dieper dan 180 cm
GLG dieper dan 180 cm
Deze Gt komt over grote, aaneengesloten oppervlakten voor in de
blokken Hoge Vuursche, Zeven Linden en Lage Vuursche. Het grondwater
is binnen de gronden met deze Gt niet meer bereikbaar voor de boomwor
tels; de vochtvoorziening is geheel afhankelijk van de neerslag die in
de bodem wordt vastgehouden. Naarmate er meer vocht wordt vastgehouden
bieden de gronden meer mogelijkheden voor de bosbouw. Het meest vochthoudend zijn de enkeerdgronden en de duinvaaggronden met een podzolprofiel in de ondergrond. De leemarme en zwak lemige holt- en haarpcd.zolgronden hebben daarentegen een veel geringer vochthoudend vermogen.
Deze gronden zijn dan ook vrij sterk droogtegevoelig en bieden derhal
ve maar beperkte mogelijkheden voor de bosbouw.
Asso£iati_e_van_d£ grondwatertrappen VIIa_en VIIb_
In het zuidwestelijke deel van het blok Lage Vuursche komt een
terreingedeelte voor met vrij grote hoogteverschillen (uitgestoven
laagten, kaarteenheid aZdz51 en opgestoven heuvels, kaarteenheid bZdp51).
In de laagten komt de GHG duidelijk binnen 180 cm, Gt Vila en op de
hoogten niet, Gt Vllb. Doordat deze verschillen over zeer korte afstan
den voorkomen was het voor dit deel van het gebied niet mogelijk ora
beide Gt's afzonderlijk weer te geven.

LEG ENDA
Geschiktheidsklassen
GRONDEN MET'GOEDE MOGELIJKHEDEN IN HOOFDZAAK VOOR LOOFHOUT
2) Goede groei van:
2) Redelijke groei van:
1
inlandse eik
es
europese lariks
1)
beuk
iep
fijnspar
populier
els
sitkaspar
wilg
esdoorn

GRONDEN MET GOEDE MOGELIJKHEDEN I N HOOFDZAAK VOOR NAALDHOUT
Goede groei van:
Redelijke groei van:
groveden
douglas
japanse lariks
fijnspar

sitkaspar
amèrikaanse eik
berk

inlandse eik
beuk

GRONDEN MET GOEDE MOGELIJKHEDEN I N HOOFDZAAK VOOR LOOFHOUT DAT
HOGE GRONDWATERSTANDEN KAN VERDRAGEN
Goede groei van:
Redelijke groei van:

1)

populier
wilg
es
els

fijnspar
sitkaspar
inlandse eik
iep

GRONDEN MET MOGELIJKHEDEN I N HOOFDZAAK VOOR NAALDHOUT
Redelijke groei van:
groveden
douglas

sitkaspar •
amerikaanse eik

japanse lariks

berk

fijnspar

GRONDEN MET MOGELIJKHEDEN I N HOOFDZAAK VOOR LOOFHOUT DAT

1)

HOGE GRONDWATERSTANDEN KAN VERDRAGEN
Redelijke groei van:
populier
wilg

sitkaspar
els

GRONDEN MET MOGELIJKHEDEN I N HOOFDZAAK VOOR NAALDHOUT DAT HOGE
GRONDWATERSTANDEN KAN VERDRAGEN
Redelijke groei van:
groveden

sitkaspar

fijnspar

berk

GRONDEN MET MOGELIJKHEDEN VOOR WEINIG VOCHTEISEND NAALDHOUT
Redelijke groei van:
groveden

douglas

GRONDEN MET BEPERKTE MOGELIJKHEDEN VOOR NAALDHOUT DAT HOGE
GRONDWATERSTANDEN KAN VERDRAGEN
2) Matige groei van:
groveden

fijnspar

sitkaspar

G R O N D E N MET BEPERKTE MOGELIJKHEDEN VOOR WEINIG VOCHT
EN VOEDSELEISEND NAALDHOUT
Matige groei van:
groveden

10

GRONDEN MET WEINIG OF GEEN MOGELIJKHEDEN VOOR OPGAAND BOS

1) komt in deze boswachterij niet voor

SAMENGESTELDE KAARTEENHEDEN
associatie van de geschiktheidsklassen 7 en 10
OVERIGE ONDERSCHEIDING
water en moeras

Afb. 22

Legenda van de bodemgeschiktheidskaart
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7. DE GLOBALE BODEMGESCHIKTHEIDSKAART VOOR DE BOSBOUW,
SCHAAL 1 ; 25 OOP
7.1

Inleiding

De bodemgeschiktheid voor de bosbouw kan niet zonder meer van de
bodemkaart en grondwatertrappenkaart worden afgelezen. Deze kaarten moe
ten daarvoor "vertaald" worden in termen van bosbouwkundige geschikt
heid, die ook voor de niet bodemkundig geschoolde kaartgebruiker duide
lijk zijn. Een "vertaling" in de vorm van zogenaamde geschiktheidsklas
sen is eenvoudig en overzichtelijk. Zo'n geschiktheidsklasse omvat een
groep gronden die een zekere mate van geschiktheid heeft voor een be
paalde groep houtsoorten. Door nu van iedere kaarteenheid met de daarbij
behorende Gt aan te geven tot welke geschiktheidsklasse ze behoort,,
zoals dit is gebeurd op bijlage ];, kan van de bodem- en grondwatertrap
penkaart samen een bodemgeschiktheidskaart voor de bosbouw worden afge
leid. Deze kaart (bijlage 3) geeft een globaal overzicht van de bos
bouwkundige mogelijkheden van de gronden in de boswachterij.
7.2 De klasse-indeling
Voor het geven van een bodemgeschiktheidsbeoordeling aan de hand
van bodemkaarten, schaal 1 : 25 000 en 1 : 50 000, zijn 10 landelijke
geschiktheidsklassen opgesteld. In grote lijnen nemen de bosbouwkundige
mogelijkheden af van klasse 1 naar klasse 10. In deze boswachterij komen
7 van de 10 geschiktheidsklassen voor (zie afb.22).
In verband met het globale karakter van deze indeling wordt de
groei van de houtsoorten slechts aangeduid met "goed", "redelijk" en
"matig". Voor de groveden, de Japanse lariks, de douglas, de fijnspar,
de inl.eik en de beuk wordt bij een "goede groei" gedacht aan de rela
tieve boniteiten I en II, bij een "redelijke groei" aan boniteit III
en soms nog II en bij een 'matige groei" aan boniteit IV, soms nog III
en in ongunstige gevallen V. Bij de houtsoorten waar geen I4. of 5 rela
tieve boniteiten worden onderscheiden, moet worden volstaan met wat men
naar algemeen bosbouwkundig gebruik goed, redelijk of matig noemt.
De bepaling van de geschiktheid van de gronden berust op de resul
taten van onderzoekingen op overeenkomstige gronden elders, aangevuld
met waarnemingen in de boswachterij door middel van visuele schattingen'
en boomhoogtemetingen.
Behalve een globale geschiktheid voor de bosbouw kunnen aan de
bodem- en grondwatertrappenkaart gegevens worden ontleend die betrekking
hebben op de noodzaak en uitwerking van een bemesting, de bewortelingsdiepte, de grondbewerking, wateroverlast e.d. Het verdient dan ook
aanbeveling om bij de geschiktheidskaart steeds de bodem- en grondwater
trappenkaart te raadplegen.
7°3

Beschrijving van de onderscheiden geschiktheidsklassen

Klasse_2_
Deze geschiktheidsklasse komt vrijwel alleen in het noordelijke deel
van het gebied voor, over een vrij aanzienlijke oppervlakte. De tot deze
klasse gerekende kaarteenheden met hun Gt's zijn: cH51, Vla; zE5J, Vla
en Vllaj zEa3J, Vaj cZ51, Vlaj cZa51, Va en cZa55* Va. De gezamenlijke
oppervlakte bedraagt 88 ha, dit is + 12,3$ van de totale oppervlakte.

Foto: Stiboka
(Archiefno. R28-98)

Goed groeiende fijnspairenopstand op kaarteenheid
cH51, Gt VTa. Leeftijd + 5 jaar.

Foto: Stiboka
(Archiefno. R28-99)
Afb. 24

Opstand van inlandse eik, leeftijd 60 jaar, Boniteit
II op kaarteenheid cH51, Gt Vila.

Pöto: Stiboka
(Archiefno. R28-106)

Afb. 25

Overzicht van vochtige duinvaaggronden op profiel in
het zuidelijk deel van de boswachterij. Bij deze gron
den treedt een sterke bodemverwildering op, voorname
lijk bestaande uit buntgrassen.
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Het betreft gronden met een goede vochtvoorziening als gevolg van
een gunstige grondwaterstand en een goed vochthoudend vermogen door de
aanwezigheid van een matig dikke of dikke A1» Bovendien bezitten ze een
goede chemische vruchtbaarheid door de vroegere bemesting. Een goede
groei (afb.23) van de genoemde naaldhoutsoorten en een redelijke groei
van de genoemde loofhoutsoorten zijn hierdoor gewaarborgd. De groei van
de loofhoutsoorten is zelfs zodanig dat in vele gevallen boniteit II en
soms I wordt bereikt (goede groei). Daarentegen moet men er echter reke
ning mee houden dat, als gevolg van de vroegere bemesting, groeiremmingen
kunnen optreden bij de lariks en de douglas. Een te hoog stikstofgehalte
in de grond veroorzaakt namelijk bij lariks een slingerende stamvorm
en een te hoge pH bevordert bij douglas wortelrot. Ook bestaat er gevaar
voor een sterke bodemverwildering met akkeronkruiden bij eventuele
kaalkap.
Klass_e_l(._
Deze klasse komt verspreid door het gebied voor, soms over vrij
aanzienlijke oppervlakten. Zij omvst de kaarteenheden; cHd51 op Gt Vila;
H51 , Vla en Vila; cH51, Vila; zE53, Vllb en kaarteenheid bZdp51 op
Gt Vllb met toevoeging v. De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 152 ha,
dit is + 21.2^ van de totale oppervlakte.
Op de gronden van kaarteenheid cHd5*l, Vila; cH51, Vila en zE53,
Vllb is de vochtvoorziening niet geheel toereikend voor een goede groei
van genoemde houtsoorten, als gevolg van een wat te diepe grondwater
stand. De groei is echter nog wel zodanig dat in vele gevallen boniteit
II wordt bereikt, zelfs bij de inlandse eik (afb.2k) die overwegend
maar matig groeit op gronden behorende tot deze klasse, evenals de beuk.
Wel kunnen.,, om dezelfde redenen als genoemd bij klasse 2, groeiremmingen
optreden bij de lariks en de douglas en een sterke bodemverwildering
met akkeronkruiden bij eventuele kaalkap.
Op de overige gronden (H51, Vla en Vila en bZdp51 met toevoeging v)
is de groei van het naaldhout minder dan op de reeds genoemde gronden.
De bodemvruchtbaarheid is lager en binnen de veldpodzolgronden met Gt
Vila laat tevens de vochtvoorziening te wensen over. Meer dan een rede
lijke groei mag men op deze gronden van genoemde houtsoorten niet ver
wachten. Dit geldt in bijzondere mate voor de douglas, de Japanse lariks
en de fijnspar, die vrij hoge eisen stellen aan de vocht- en/of voedsel
voorziening. Verder treedt er vrij gemakkelijk sterke bodemverwildering
op bij kaalkap of sterke dunning, hoofdzakelijk bestaande uit buntgrassen (afb .25).
Klasse_6
Geschiktheidsklasse 6 komt alleen voor in het blok Groeneveld. Zij
omvat de kaarteenheden: cHa51, Gt Va en cZa53, Gt lila. De gezamenlijke
oppervlakte bedraagt l\$,5 ha, dit is +_ 6.9% van de totale oppervlakte.
De chemische vruchtbaarheid van deze gronden is goed. De beperkende
factor is de hoge grondwaterstand.. Door een redelijke tot goede ontwa
tering treedt deze doorgaans maar vrij kortstondig op. De groei van de
houtsoorten die tegen tijdelijk hoge waterstanden bestand zijn, zoals
groveden, fijnspar, sitkaspar en berk, is op deze gronden redelijk.
Voor de overige houtsoorten zijn de gronden te nat. Ze worden hoofd
zakelijk gebruikt voor landbouwkundige doeleinden (grasland).
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Klas£e_7_
Deze klasse komt in het algemeen over vrij grote aaneengesloten
oppervlakten voor. Zij omvat de kaarteenheden: Y82 op Gt Vllb; cHd51,
Vllb; cHd82, Vllb en bZdp51, Vllb. De gezamenlijke oppervlakte bedraagt
162 ha, dit is + 22.5$ van de totale oppervlakte.
Het zijn gronden waarvan vooral de vochtvoorziening te wensen over
laat en3 in geringere mate, de chemische vruchtbaarheid. Het grondwater
komt niet binnen het bereik van de boomwortels en bovendien is het voehthoudend vermogen van de gronden niet groot, met name binnen de holtpoazolgronden. Bij de overige gronden ligt de situatie iets gunstiger door
de aanwezigheid van een matig dikke A1 en een overstoven podzolprofiel
in de ondergrond. Toch bieden ook deze alleen maar mogelijkheden voor
weinig vochteisende houtsoorten, zoals douglas en groveden. De groei
van deze houtsoorten is over het algemeen redelijk en van de groveden
soms zelfs goed. Van de meer vochteisende houtsoorten, zoals de lariks
en de fijnspar, is de groei doorgaans slecht.
Klasse_8_
Deze bodemgeschiktheidsklasse komt maar op twee plaatsen in het
zuiden van het gebied voor en omvat de kaarteenheden Ha51 en bZap51,
beide met Gt Ya. De gezamenlijke oppervalkte bedraagt 1,5 ha, dit is
+ 0,2fa van de totale oppervlakte.
Als gevolg van de hoge grondwaterstanden, die hier vrij langdurig
kunnen optreden, bieden deze gronden weinig mogelijkheden voor de bos
bouw. Bovendien is er de chemische vruchtbaarheid laag. Men mag op deze
gronden dan ook alleen van de groveden, fijnspar en sitkaspar hoogstens
nog een matige groei verwachten. Voor alle overige houtsoorten zijn ze
te nat.
Klass_e_9__
Deze klasse komt vrijwel alleen in vrij grote aaneengesloten
oppervlakten voor. Het betreft hier de kaarteenheden Hd51 en Hd82, beide
met Gt Vllb. De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 227 ha, dit is + 31.8 %
van de totale oppervlakte.
Dit zijn gronden met een geringe hoeveelheid beschikbaar vocht en
voedsel, waardoor ze maar zeer beperkte mogelijkheden voor de bosbouw
bieden. Alleen de weinig vocht- en voedseleisende groveden is hier nog
op zijn plaats en kan nog een redelijke groei bereiken.
Klass_e_10
Deze klasse komt in kleine en grotere oppervlakten voornamelijk in
het zuidelijke deel van het gebied voor. Zij omvat de kaarteenheden:
aZdzpl op Gt Vila en Vllb en bZap51 op Gt lila. De gezamenlijke opper
vlakte bedraagt 26 ha, dit is + 3«6$ van de totale oppervlakte.
Deze gronden zijn te droog en te arm (aZdz51, Vila em Vllb) of te
nat (bZap51, lila) voor de bosbouw. Zelfs de groveden groeit op deze
gronden doorgaans slecht.

- 51L As£°£ii^ie_v^n_4fl klass_en J_ en 10
Deze samengestelde kaarteenheid van de geschiktheidsklassen 7 en
10 komt alleen voor in het uiterste zuidwesten van het blok Lage Vuursche. Het betreft hier gronden die naar hun profielopbouw overeenkomen
met die van de kaarteenheden: aZdz51 * Vila en bZdp513 Vllb en die,, ook
op de bodemkaart en grondwatertrappenkaart, vanwege hun complexe ligging
als samengestelde kaarteenheid zijn aangegeven. De oppervlakte bedraagt
8 ha, dit is + 1.1$ van de totale oppervlakte.
De gronden van kaarteenheid aZdz51 Vila bieden weinig of geen
mogelijkheden voor opgaand bos. Doordat het in dit geval maar kleine
uitgestoven laagten betreft^ die veelal minder extreem arm zijn aan
vocht en voedsel, groeit de groveden op deze gronden soms nog matig.
De gronden van kaarteenheid bZdp51 bieden meer mogelijkheden. Ze zijn
geschikt voor weinig vochteisend naaldhout, doordat het stuifzanddek
vrij dik is en humus bevat en door de aanwezigheid van een podzolprofiel
in de ondergrond. Deze gedeelten behoren dan ook tot klasse 7-

SCHAAL 1:50.000

Af b. 26 Situatiekaart met de plaatsen van de grondmonsters

kaart
monsternummers
eenheid
Lab.
centraal situatieop de
Oos
archief kaart bodemter
3äboka
beek
tesäe-n
1,1)
A3088I9 z 55949
1,2] cZa51 q
A308820
55950
A308821
55951
1,35
;A308822
55952 2,n
ÎA308823
2,23
55953
;A308821j55954 5,1 cHd51 q
iA308825
55955 4,1) vRp
:A308826
4,2)
55956
;A308827
5,1 Hd51 g1
55957
:A308828 55958 6,1 Hd37
;A308829 55959 7,1 bZdp51

pHlaag
in cm KC1
0-40
40-70
75-110
5-55
60-80
90-150
20-60
90-115
50-80
60-90
10-120

5,8
4,2
4,4
5,2
5,4
4,5
4,5
4,8
4,6
4,7
4,7

van de grond
humus <16 >16
mu
mu
2,5
1,8
1,5
6,7
0,8
1,2
1,9
0,6
1,5
0,9
0,6

Afb. 27

1
5
1
8
1
1
4
2
6
5
1

97
95
98
85
98
98
94
97
95
96
98

hoofdbestanddelen in fo
mediaan
van de minerale delen
zand |
50/
:
16/
105/
150/
210/
420/
600/
1200/
(M50);
<2 2-16
<50 ;
I50 210 420 600 1200 1700
105
| 50
in mü
mu
mu
mu i
: mu
mu
mu
mu
mu
mu
mu
mu
1
2
0,5
5
1
0,5
2,5
1
2
2,5
1

0,4
1,4
0,5
4
0
0
1,7
1,5
5,5
0,6
0,4

i 5,5 5
; 5,8 5
; 4 ,5
7,5
10
!8
; 0,9 4
; 0,5 0,2
: 2,4 2
1,4
; 0,7
12
11
: 2
16
0,5 7,5

20
19
19
16
20
2
5,5
2,5
19
27
51

Tabel met grondmonsteranalyses.

54
54
55
26
53
20
8
7
22
24
56

55
52
55
28
59
64
49
48
26
21
22,5

1,5
2
2
2,5
2
11
17
18
5
2,5
0,5

0,6
0,8
0,6
1,5
0,4
1,9
11,5
10
2,5
5
0,1

4,9
7,2
5,5
17
1,9
0,1 1 :
1
6,6
0,5 5 ;
0,4 17,5
1
5,1!
1,9
-

-

-

185 1
180 :
180 !
165 :
190 !
275 :
550 !
555 i
I60 ;
155 :
165 :
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8. GRONDMONSTERONDERZOEK
Om de bij de veldopname gebruikelijke humus- en textuurschattingen
te kunnen toetsen is een aantal grondmonsters genomen. Hierbij is ge
tracht de monsterplaatsen zoveel mogelijk over de verschillende gronden
te verdelen. Uit 7 profielen zijn in totaal 11 monsters genomen, die
onderzocht werden op het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek. De plaatsen waar de monsters genomen zijn staan
aangegeven op een situatiekaart, afb. 26.
De analysedjfers zijn weergegeven in een tabel op afb. 27- Ze ge
ven een overzicht van de korrelgrootteverdeling van het zand in de ver
schillende gronden. Zo blijkt dat het zand weinig leem bevat, uitgezon
derd de monsters 2.1 en 5.1. Monster 2.1 is afkomstig uit de bovenlaag
van een gooreerdgrond met lutumbijmenging en monster 5=1 uit de over
gangslaag tussen het dekzand en gestuwd preglaciaal, die doorgaans zwak
lemig is.
Verder geven de analysedjfers ook een verschil te zien in het humusgehalte van de bovenlaag. Deze is bij de verwerkte gronden duidelijk
lager dan binnen de niet-verwerkte en bedraagt soms minder dan 2,5 %
(monster nr. 1.1 t.o.v. nr. 2.1).
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Aanhangsel bij rapport nr. 6k2
Overzicht van de codering der bodemeenheden op de gedetailleerde bodemkundige
overzichtskaart schaal 1 : 25 000 (bijlage 1) en volgens de legenda van de
1 : 50 000-kaart (systematische kaartbladenkartering van Nederland)
Code op de gedetailleerde bodemkundige
overzichtskaart, schaal 1 : 25 000
Toevoeging '
(letteraanduiding)
•

Kaarteenheid
Y82
Hd51
Hd82
cHd51
cHd82
H51
Ha51
cH51
cHa51
zE53
zEa53
cZ51
cZa51
cZa53
aZdz51
bZdp51
bZap51

')

s
s, q, g1 en g2
s en q
q, g1 en g2
q

s en q
-

q
q

g1 en g2
-

q
q
q
gi

v
V

Codering volgens de legenda van de
Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000
Toevoeging

Kaarteenheid
Y30
Hd21
Hd30
cHd21
cHd30
Hn21
Hn21
cHn21
cHn21
zEZ21
zEZ21
pZn21
pZn21
pZn21
Zd21
Zd21
Zn21

z
z»
—1>
—È>

—>

z,

-f>

-

—>
—ï>
-

—>
1——ï>
—>
-

') De toevoegingen g1, g2 en v worden bij de kaartbladenkartering niet
onderscheiden
Toelichting: Voor dit gebied is de bodemkaart, schaal 1 : 50 000, van de
systematische kartering van Nederland nog niet uit. De aan
gegeven codes zijn derhalve afgeleid uit de kenmerken der
bodemeenheden. Op de binnenkort te verschijnen 1 : 50 000
kaart kunnen deze voor een klein deel afwijken o.a. tenge
volge van generalisatie en om kaarttechnische redenen. Het
is dan ook niet mogelijk om met behulp van deze tabel een
bodemkaart schaal 1 : 50 000 van dit gebied samen te stellen.

