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VERKLARING YM DE IN DE TEKST GEBRUIKTE
BODEMKUNDIGE TERMEN EN BEGRIPPEN.
mu

: micron = 0,001 millimeter

lutum

; minerale delen kleiner dan 2 mu

leem

: minerale delen kleiner dan 50 mu

zand

: minerale delen tussen 50 en 2000 mu

grind

; minerale delen groter dan 2000 mu

textuur

; de indeling naar korrelgrootte of
de samenstelling van de grond uit
grovere en fijnere minerale deel
tjes

goed gesorteerd zand

s zand waarin één korrelgrootteklasse
sterk overheerst

slecht gesorteerd zand

: zand waarin vele korrelgrootten
naast elkaar voorkomen

mediaan van het zand (M50)

: de gemiddelde korrelgrootte van de
zandfractie of nauwkeuriger omschre'
ven: die korrelgroottedoorsnede,
waarboven en waarbeneden de helft
van het gewicht van de zandfractie
(50-2000 mu) ligt

grofheid van het zand

: ingedeeld naar de grootte van de
zandmediaan

zeer grof zand
matig grof zand
matig fijn zand
zeer fijn zand
uiterst en zeer fijn zand
uiterst fijn zand
leemklassen
leemarm
leemarm en zwak lemig
zwak lemig
sterk lemig
sterk en zeer sterk lemig
zeer sterk lemig

van
van
van
van
van
van

420
210
150
105
50
50

tot 2000 mu
tot 420 mu
tot 210 mu
tot 150 mu
tot 150 mu
tot 105 mu

!: ingedeeld naar het leemgehalte
minder dan 10^
minder dan 1
v an 10 tot 1 7Ü/'0
van 17a" tot 32-g^ó
van 17"if tot 50 c/o
van 32-g" tot 50 /j

humus

!: donker gekleurde, min of meer bestel
dige, organische stoffen, ontstaan
uit afgestorven planten- en dierenresten

humusklassen

;: ingedeeld naar het organische-stofgehalte

matig humusarm
matig humeus
zeer humeus
humusrijk
moerig

van 1-g- tot 2-|°/o
van 2-g- tot 5 i°
van 5 tot 8 $
van 8 tot 15
meer dan 15$
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cultuurinvloed.

; met een min of meer homogene A1 van
10 à 20 cm dikte, ontstaan door ge
bruik als landbouwgrond

bovengrond

; de grond tot 70 cm diepte

ondergrond

s de grond tussen 70 en 180

dunne A1

% een A1 dunner dan 30 cm

matig dikke A1

: een A1 va." 30-50 cm dikte

moderpodzol-B

% een B-horizont (inspoelingshorizont)
in minerale grond, waarvan het ingespoelde deel voornamelijk bestaat
uit moderhumus, of uit moderhumus,
ijzer en aluminium

humuspodzol-B

; een B-horizont (inspoelingshorizont)
in minerale grond, waarvan het ingespoelde deel voornamelijk bestaat
uit amorfe humus of amorfe humus,
ijzer en aluminium

gleyverschijnselen

: roest- en/of reductievlekken die
zijn ontstaan onder invloed van
fluctuerend grondwater.

diepte

De Slangenburg

Het Leemscherbos
.3 Profielkuil met nummer, globaal beschreven.
O Idem uitvoerig beschreven.
Afb.1 Situatie kaart.

schaal 1 50-000
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1. I N L E I D I N G

In opdracht van de Directie van het Staatsbosbeheer is een bodemkartering uitgevoerd van de "Slangenburg" en het "Leemscherbos",
deel uitmakende van de Staatsboswachterij "Slangenburg en Breedenbroek". Het doel was een overzicht te geven van de produktiemoge
lijkheden van de grond voor de bosbouw. Hiertoe zijn een bodemkaart en daarvan afgeleide geschiktheids>aarten voor de Japanse
lariks, de douglas, de groveden, de inlandse eik en de fijnspar
vervaardigd, alle op schaal 1 ; 10 000. Het rapport geeft hierop
een toelichting.
De Slangenburg en het Leemscherbos liggen in de provincie
Gelderland, binnen de gemeenten Doetinchem, Wisch en Zelhem
(afb. 1, top. kaart 1 : 50 000, blad 40 oost en blad 41 west).
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt ca. 600 ha.
De Slangenburg vormt een langgerekt, grillig begrensd en
grotendeels aaneengesloten gebied ongeveer 6 km ten oosten van
Doetinchem. Het in omvang zeer kleine Leemscherbos ligt hier
buiten en wel even ten oosten van Varsseveld.
De boswachterij is ontstaan uit het, in oorsprong zeer oude,
landgoed de Slangenburg. Het bezit de fraaie afwisseling van
oud opgaand loofhout, lage en natte weiden en de wat boven het
landschap uit rijzende bouwlandessen (bouw- en weiland nemen onge
veer 50c/o van de oppervlakte in), die zo kenmerkend is voor het
landschap van de Achterhoek.
Het zwak golvende dekzandlandschap, waaruit de Slangenburg
voor een groot deel bestaat, wordt in de lengterichting doorsne
den door de Slingebeek en aan de oostzijde over een korte afstand
begrensd door de Bielheimer beek. Beide stromen in zuidwestelijke
richting en monden uit in de Oude IJssel.
Langs de oevers vinden we brede stroken van vlakke, sterk
lemige en plaatselijk zelfs kleiige zgn. beekafzettingen.
In het zuiden ligt een noordwest-zuidoost gerichte reeks
oude rivierduinen, die hoog boven de omgeving uitsteken.
Het dekzand, de beekafzettingen en c.e rivierduinen rusten op
de zgn. oude rivierleem, een zeer oude rivierafzetting die zowel
uit leem als uit zand bestaat. Deze afzetting is plaatselijk kalkhoudend en komt in de lage terreingedeelüen dicht aan de opper
vlakte.
We treffen in de boswachterij uitsluitend zandgronden aan die
sterk variëren in waterhuishouding en mineralogische rijkdom. De
beste gronden, de Beekeerd-' en Gooreerdgronden, liggen langs de
riviertjes op de beekafzettingen respectievelijk op de overgaiig
van beekafzetting naar dekzand. Zij hebben doorgaans hoge grond
waterstanden en zijn plaatselijk kalkrijk in de ondergrond
(rivierleem). De beboste Beek- en Gooreerdgronden zijn intensief
begreppeld, waardoor een grotere wortelruimte en waterberging
verkregen zijn. Mits redelijk ontwaterd bieden deze gronden mo
gelijkheden voor de teelt van loofhout.
Humuspodzolgronden komen voor in de dekzanden. Zij zijn
armer dan de beide voorgaande gronden, maar voor een deel, de
zgn. rijke Humuspodzolgronden, van opvallend goede kwaliteit.
De vochtvoorziening is doorgaans gunstig door een vrij hoge
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stand, van de grondwaterspiegel of, wanneer het grondwater dieper
ligt, door het voorkomen van lemig mengzand binnen wortelbereik
(binnen 1,80 m). Groveden en op de "rijke" Humuspodzolgronden
douglas en lariks, eventueel wat beuk, zijn hier de aangewezen
houtsoorten.
De Moderpodzolgronden in de rivierduinen vormen de zeer
droge gronden van het gebied. Hoewel zij mineralogisch betrekke
lijk rijk zijn, beperkt het vochtgebrek de bosbouwkundige moge
lijkheden tot de teelt van Pinussoorten.
De Enkeerdgronden (oude bouwlanden) zijn karakteristiek voor
dit gebied. Zij liggen als kleine kopjes in het terrein, doorgaans
op de hoogste delen van het dekzand, en zijn meestal als bouwland
in gebruik. Op vrijwel alle gronden heeft, ten behoeve van bosaan
leg, een meer of minder diepe grondbevrerking plaatsgevonden.
De aard van de bodem, de topografie en de waterhuishouding
hangen veelal nauw samen met de opbouw van het landschap en deze
vormt als het ware de basis van de bodemkaart.
In hoofdstuk 2 worden het landschap, zijn ontstaan en opbouw, de
hieruit voortvloeiende topografie en hydrologie behandeld. Asm de
begroeiing en de oude en nieuwe cultuurtoestand, die eveneens als
onderdelen van het landschap mogen worden beschouwd, wordt tevens
enige aandacht geschonken.
In hoofdstuk 3 worden enige beginselen van de bodemvorming en de
belangrijkste voorkomende gronden behandeld en wordt tevens enige
aandacht geschonken aan de zuurgraad van de voornaamste gronden.
Op basis van de kennis van landschap en bodem, in de hoofdstukken
2 en 3 besproken, kan een legenda worden opgesteld. De verant
woording daarvan vindt men in hoofdstuk 4> dat besloten wordt met
een karakteristiek van alle onderscheiden kaarteenheden, waarvan
tevens de bosbouwkundige waardering en eventuele bijzonderheden
vermeld worden.
Aan de bodemkaart moeten voor de praktijk bruikbare gegevens
ontleend kunnen worden. Een samenvattende waardering van de bodem
en ook een geschiktheidsbeoordeling voor de vijf houtsoorten zijn
in hoofdstuk 5 aan de orde gesteld.
Hoofdstuk 6 geeft enige technische bijzonderheden betreffende de
kartering en de vervaardiging van de kaarten.
Een verklaring van een aantal bodemkundige termen en begrippen
vindt men voor in het rapport.
De kartering werd in 1961 (begin sept, tot half dec.) uitge
voerd door J.P. Firet, P.H. Schoenfeld en J. Schoones. De eerst
genoemde had de dagelijkse leiding en stelde tevens het rapport
samen.
H.N. Leys was ons behulpzaam bij de vegetatie-opnamen, hij stelde
de soortentabel (bijlage 8) samen en had een aandeel in het
schrijven van het hoofdstuk over de vegetatie.
De aquarellen van enige bodemprofielen werden vervaardigd door
J.P. Piret, zij werden vermenigvuldigd door de fotografische afde
ling van de Stichting voor Bodemkartering.
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2. H=E=T_=L=aj=D=S=C=H=AJ
De bodem vormt een onderdeel van het landschap. Door ook dit land
schap in deze toelichting te betrekken kan ons inzicht in de bo
demgesteldheid aan duidelijkheid winnen. In het volgende willen
wij de landschappelijke aspecten, die direct met de bodemgesteld
heid samenhangen, nader bezien.
Achtereenvolgens worden besproken:
het ontstaan en de opbouw van het landschap
de hieruit voortvloeiende topografie
de met de opbouw en topografie samenhangende waterhuis
houding
de oude en recente cultuurinvloeden
de vegetatie.
2.1 iflKESTAM m OPBOUW
De geologische afzettingen, waaruit het landschap is samen
gesteld en die voor een goed begrip van de bodemgesteldheid onze
aandacht vragen zijn:
het rivierzand en de rivierleem
het mengzand
het Oudere dekzand
het Jongere dekzand
het rivierstuifzand
de beekbezinking.
Onderstaande tabel (afb. 2) geeft een overzicht van deze
afzettingen en de geologische periode waarin zij zijn gevormd. In
overeenstemming met hun natuurlijke ligging vindt men de oudere
afzettingen onderaan en de jongere boven.

Geologische
periode

Klimaat

Afzetting

Holoceen

wisselend

Beekbezinking
Rivierstuifzand

j

|

koud
en
vochtig
Pleistoceen

Würm
zeer koud en droog

Jonger dekzand
mengzand

1

!

Ouder dekzand
mengzand

zeer koud en

mengzand
rivierzand
rivierleer.

Afb. 2. Schematisch overzicht van geologische perioden en afzettingen.
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Het rivierzand_en de_r^vj^erlçjem
Het landschap, zoals wij dit nu kennen,heeft zijn ontstaan voor
een groot deel te danken aan de rivier de Oude IJssel, die in de
laatste ijstijd (Würmtijd) nog deel uitmaakte van het stroomge
bied van de Rijn. In deze periode werden er in het voorjaar, na
strenge winters, grote hoeveelheden sneeuwsmeltwater aangevoerd,
waardoor brede vlakten werden overstroomd. Evenals de toenmalige
Rijn en Maas had de Oude IJssel in het Pleistoceen het karakter
van een zgn. verwilderde rivier. Hij had geen vaste bedding, maar
volgde een zeer grillig systeem van ondiepe geulen tussen zich
steeds weer verplaatsende zand- en grindbanken. Aanvankelijk werden,
door de grote stroomsnelheid, overwegend zeer grove zanden en
grind afgezet. Later, bij het afnemen van de stroomsnelheid, kon
ook fijner zandig materiaal tot afzetting komen. In het laatste
stadium ten slotte ontstonden alleen zware sedimenten, de zgn.
rivierlemen. Deze werden vooral in de lagere delen van het rivier
zandlandschap afgezet als een pakket van gemiddeld ongeveer 100
cm dikte. Ze waren oorspronkelijk kalkhoudend of kalkrijk. In de
loop der duizenden jaren na de afzetting van de rivierlemen werden
deze geheel of voor een belangrijk deel ontkalkt.
Hét, mengzand
In het begin van de afzetting van Ouder dekzand op de ondergrond
van de rivierafzettingen vond in nattere perioden gemakkelijk ver
spoeling en vermenging van het dekzand en het rivierzand plaats.
Dit mengzand komt meestal als een, enkele decimeters dikke,
laag voor tussen het Oudere dekzand en het rivierzand. Behalve
leem, waarvan het gehalte sterk (tussen 10 en 32,5$) kan wisselen
wordt er ook vaak wat grind in aangetroffen. De mediaan van het
mengzand is vaak wat grover dan die van het dekzand en ligt onge
veer tussen 15O en 210 mu. De sortering van het zand is minder
goed dan van dekzand of rivierzand.
Op plaatsen, waar het Oudere dekzand in de ondergrond ontbreekt,
bijv. ten gevolge van erosie, kan het mengzand uit de vermenging
van Jonger dekzand met rivierafzettingen zijn gevormd. Vaar veel
Ouder en Jonger dekzand door erosie is weggevoerd, kan ook het
mengzand verdwenen zijn. De beekbezinking kan hier vaak direct op
de ondergrond van rivierzand worden aangetroffen.
In het bijzonder is dit het geval op plaatsen, waar erosie
door de beken heeft plaatsgehad, zoals bijv. in het midden van de
beekdalen.
Het_ Oudere_dekzand
Reeds in het begin van de afzetting van het rivierzand en de rivierleem speelde de wind een belangrijke rol bij de vorming van
het landschap. In droge perioden ontstonden uitgebreide verstui
vingen. Deze, door de wind afgezette zanden worden dekzanden ge
noemd. Zij kunnen verschillen in fijnheid en samenstelling, afhanke
lijk van de plaats waarvan het zand afkomstig is en de wijze waarop
het werd afgezet.
Van het Oudere dekzand wordt aangenomen dat het fijnste mate
riaal afkomstig is uit het toen droog liggende Noordzeebekken en
dat de grovere bestanddelen uit de naaste omgeving van het gebied
zijn aangevoerd. Het werd door krachtige noordelijke en noordwes
telijke stormen onder meer in het midden van ons land afgezet.
Het wordt gekenmerkt door een fijne gelaagdheid van afwisselend
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uiterst fijn (M50 = 50-105 niu), zeer fijn (M50 = 105-150 ï1111)
en iets grover leemhoudend zand. Van dit materiaal is de mediaan
van de fractie 50 - 2000 mu ( de M50) ongeveer 150 mu en het leemgehalte 10-17ofjHet reliëf van dit dekzandlandschap is zeer
zwak golvend tot vlak. Plaatselijk werden in dezelfde periode ook
dunne lagen löss afgezet, die overwegend bestaat uit deeltjes van
de grootte 2 tot 50 mu.
Het_ Jongere dekzand
Jonger dekzand is iets grover van samenstelling dan Ouder dekzand.
De M50 (zie boven) is ongeveer 200 mu en het leemgehalte minder
dan 10fó. Het is in het laatste deel van de Würmtijd gevormd uit
materiaal uit de naaste omgeving. Als gevolg van de droogte en de
schrale begroeiing zijn vooral de hoogste delen van het Oudere
dekzandlandschap opnieuw in verstuiving geraakt. Het zand werd
echter over betrekkelijk korte afstanden verplaatst, waarbij de
fijnste delen gewoonlijk verder wegwaaiden en elders terecht
kwamen. Het landschapsreliëf van het Jongere dekzand is eveneens
zwak golvend maar opmerkelijk onrustiger. Goed waarneembare
ruggen en koppen wisselen op korte afstand af met vlakke gedeel
ten.
Vele van de in het huidige Achterhoekse landschap opvallend
hoog gelegen oude bouwland- of esgronden liggen op ruggen of koppen
van Jonger dekzand, zo ook enkele van de in het karteringsgebied
Slangenburg aanwezige essen.
Het rivi_er_stuifzand
Tijdens droge perioden in het laatste deel van de Würmtijd is zelfs
een deel van droge rivierbeddingen in verstuiving geraakt. Leemarme
rivierzanden werden door de wind uit de bedding van de Oude IJssel
opgenomen en op korte afstand van de rivier op oudere sedimenten
afgezet. Landschappelijk vallen deze afzettingen van rivierstuif
zanden als langgerekte, vrij smalle, duinachtige complexen (rivier
duinen) aan de oostzijde van de Oude IJssel, zoals bijv. in het
zuidelijke deel van de Slangenburg, waar deze duinen plaatselijk
meer dan 10 meter boven de omgeving liggen ("'t Elberg" en de
"Wrange Bulten").
Het zand verschilt duidelijk van de dekzanden of jonge
stuifzanden. Het is namelijk veel grover (de mediaan van de frac
ties 50-2000 mu is ongeveer 300 mu; matig grof zand) en vrij
goed gesorteerd, terwijl de zandkorrels weinig afronding door de
wind vertonen. In dit opzicht en ook in minerale rijkdom komt het
overeen met het algemeen scherp aanvoelende, grovere rivierzand.
Een verschil met de jongere, meer recente stuifzanden van
bijv. de Veluwe is de totale afwezigheid van humuslaagjes in het
pakket. Dit wijst op een snelle opstuiving in een periode, die
door koude en droogte nog ongunstig was voor een sterke ontwikke
ling van de vegetatie.
De_beekbez_inking
In het Holoceen stroomde de Oude IJssel reeds in een min of meer
vaste bedding. Smalle zijtakken, de beken, voerden water aan
vanuit de hoog gelegen gebieden van de Achterhoek. Tevens vormden
deze beken het natuurlijke ontwateringsstelsel van het, door
dekzanden en rivierstuifzanden gedeeltelijk afgedekte, gebied
van de rivierzanden en de rivierleem. De af te voeren hoeveelheden
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water moeten groot genoeg zijn geweest om de beken een sterk ero
derende werking te geven- Materiaal van het aangesneden landschap,
in dit geval vooral de rivierleem en wellicht ook een deel van de
kalkgesteenten, de fijne preglaciale afzettingen, de dekzanden
en de löss, werden in natte perioden door de beken opgenomen en
al,s een vrij dun dek, elders in het gebied weer afgezet.
Deze, als beekbezinking bekende afzetting, bestaat meestal
uit een pakket fijne zanden met leemlaagjes, dat op vele plaatsen
is afgedekt door een laag sterk lemig of zeer sterk lemig, soms
lutumhoudend zand. Het materiaal is tevens vaak kalkhoudend, soms
kalkrijk. De beken hebben uit de hogere gronden veel ijzerbestand
delen aangevoerd. De afzetting is hierdoor soms geheel oranjegeel
of oranje gekleurd ("oker"). Plaatselijk, vooral in de bovengrond,
komt het ijzer "ijzeroer") voor d.w.z. in de vorm van oranjerode
ijzerconcreties of roodbruin tot zwart gekleurde ijzer-mangaanconcreties. De beekbezinking rust in ons gebied direct op het
rivierzand of de rivierleem
Ife Slingebeek heeft vermoedelijk de meeste beekbezinkingsgronden van het landgoed Slangenburg afgezet.
De geologische gesteldheid van het karteringsgebied samen
vattend (afb. 3) kunnen we zeggen, dat de ondergrond van het ge
bied vrijwel overal gevormd wordt door de min of meer sterk lemige,
plaatselijk ontkalkte pleistocene rivierafzettingen van de Oude
IJssel.
Op deze lemige ondergrond werden, in wisselende dikte, Ouder
en Jonger dekzand afgezet, die zich van elkaar onderscheiden in
fijnheid, leemgehalte, tijd en wijze van afzetting. Tussen het
dekzand en de rivierafzettingen komt vaak een laag mengzand voor,
dat bestaat uit een mengsel van deze beide afzettingen.
Nabij de Oude IJssel wordt tevens rivierstuifzand aangetrof
fen, in de vorm van langgerekte duinen. Dit is leemarm en onder
scheidt zich van de dekzanden door een grovere textuur en een
vrij hoge minerale rijkdom. Enkele beken uit het oosten van de
Achterhoek zochten zich in het Holoceen een weg in dit rivier- en
dekzandlandschap.
Aan weerszijden van de beken werden vaak kalkhoudende tot
kalkrijke, fijnzandige, in de bovenlaag lemige en vaak lutumrijke
pakketten op de aanwezige oudere sedimenten afgezet.
2.2 TOPOGRAFIE
Onder de topografie verstaan wij hier de hoogteligging en het re
liëf. Beide zijn van belang voor de bodemvorming en de waterhuis
houding. Het gebied van de Graafschap vertoont tussen Aalten in
het oosten en Doetinchem in het westen een geringe en geleidelijke
helling. In het oosten ligt het op 20-25 m boven NAP| een breed
middengebied op 15-20 m boven NAP, terwijl het gebied van de
Oude IJssel op 10-15 m boven NAP ligt, met kleine gebieden die
ook 20-25 m bereiken (afb. 4)•
Het Leemscherbos en een groot deel van de Slangenburg liggen dus
op I5-2O m boven NAP. Een kleiner deel van de Slangenburg ligt op
het niveau van het Oude IJsselgebied (10—15 m) en een groot deel
van de rivierduinen in het uiterste zuidelijke (westelijke) deel
op 2O-25 m hoogte.
Belangrijker in verband met de bodemgesteldheid en de water
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huishouding van het gebied is echter het microreliëf. Onder re
liëf verstaan wij de onderlinge hoogteverschillen en vorm van het
terreinoppervlak. Bij verschillen over grote afstand spreekt men
van macroreliëf, van microreliëf bij verschillen over geringe
afstand.
Het deel van de Graafschap, waarin de gekarteerde complexen
liggen, bezit een microreliëf dat we ook typerend kunnen noemen
voor het complex Slangenburg.
Het landschap bestaat voor een deel uit vlakke gebieden waar over
wegend beekbezinking wordt aangetroffen. Flauw golvend met geringe
hoogteverschillen is het in de gebieden waar overwegend Ouder dekzand werd afgezet. Er komt hier hoogstens een dunne laag Jonger
dekzand voor.V/aar in het gebied dikkere pakketten Jonger dekzand
werden afgezet, vaak met Ouder dekzand eronder, is het microre
liëf veel onrustiger door het voorkomen van meer opvallende,
hogere, kleinere of grotere ruggen of koppen. De rivierduinen in
het gebied van Gaanderen en in het zuidelijke deel van de Slangen
burg vallen op door hun hoogteligging en een duidelijk duinachtig,
grillig microreliëf.
De hellingen van deze duinenreeksen zijn vooral aan de noord
oost-) zijde steil, al wigt het rivierstuifzand hier nog wel
enigermate uit over de beekbezinkingsgronden. De naar de Oude
IJssel gekeerde zuid- (west-) hellingen zijn minder steil. Hier
wiggen de duinen geleidelijker en over iets grotere afstand uit.
Een ander element van het microreliëf is slechts voor een
deel het gevolg van de geologische ontstaansgeschiedenis. Door de
activiteit van de mens gedurende een aantal eeuwen ontstond, ver
spreid in het landschap, een groot aantal complexen dikke bouwlandgronden, de enk- en esgronden. Overwegend vinden wij ze op de
steeds van nature hoger gelegen delen van het gebied. Met het ge
bruik van deze bouwlanden ging een geleidelijke ophoging gepaard
met het gevolg dat de natuurlijke hoogteverschillen werden ver
sterkt. Wegens hun vaak opvallend hogere ligging in het landschap
worden deze bouwlanden ook wel "horsten" genoemd.
Vooral in de vakken 7* 9> 10 en 13 van de Slangenburg vinden we
enkgronden die als horsten opvallen.
Verderop wordt nader ingegaan op de ontstaanswijze van deze
oude bouwlandgronden.
Andere delen van het landgoed bezitten een bijzonder onrustig
microreliëf, vooral de vakken 18, 19, 21, 22 en 25. Smalle vlakke
stroken beekbezinking wisselen op zeer korte afstand af met rugjes
of kopjes dekzand. In het beeld van de bodemkaart (bijlage 1) komt
deze afwisseling op korte afstand eveneens sterk tot uitdrukking.
Waar de beekbezinking in grotere aaneengesloten vlakken voorkomt,
vinden we slechts enkele kleine en verspreid gelegen rugjes of
kopjes. In de weilanden bestaan ze uit dekzand en zijn ze als
kleine opwelvingen zichtbaar. In de vakken 4 en 5 vinden we echter
kleine opwelvingen die uit rivierstuifzand bestaan.
Ten noorden van de boerderij Brunsveld, in de vakken 26, 27
en 28 vinden we een zwak golvend gebied met slechts geringe hoog
teverschillen. Waarschijnlijk is hier een vrij egale, iets dikke
re laag Jong dekzand afgezet op een ondergrond van Oud dekzand.
Het microreliëf van het Leemscherbos is door de activiteit
van de mens sterk afgezwakt. Door begreppeling en ophoging van de
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hier voorkomende lage gronden, grotendeels beekbezinking, is het
verschil in hoogte met de enkele, weinig opvallende, dekzandruggen
verminderd. Dit verschijnsel komt bij het bespreken van de water
huishouding en de bodemvorming nader ter sprake.
2.3 DE WATERHUISHOUDING
Bij de bespreking van de waterhuishouding komt zowel de afwatering
als de vochtvoorziening aan de orde. Zow-1 de Slangenburg als het
Leemscherbos ligt in het stroomgebied van de Slangenburg. Slechts
een kleine oppervlakte in het uiterste noorden van de Slangenburg
ligt in het stroomgebied van de Zelhemse- beek of Vloedbeek.
Ten oosten van de Slangenburg splitst de Slingebeek zich in
twee takken; de Beneden Slinge en de Bielheimer beek. De eerste
doorsnijdt een groot deel van het landgoed en verzorgt grotendeels
de afwatering. De Bielheimer beek stroomt iets ten oosten van het
gebied. Slechts aan de oostzijde van vak 18 raakt zij de bosgronden
van het landgoed.
Zowel de Beneden Slinge als de Bielheimer beek mondt uit in
de Oude IJssel, respectievelijk in Doetinchem en iets westelijk
van Gaanderen.
De Beneden Slinge voert tegenwoordig betrekkelijk weinig
water af, doch vooral voor de iets hoger gelegen gronden van de
Slangenburg lijkt dit niet ongunstig. De Bielheimer beek heeft
vooral na haar normalisatie een veel groter afvoerend vermogen.
Haar invloed op de waterhuishouding is waarschijnlijk in droge
zomers het grootst. Het is mogelijk, dat door de normalisatie van
de Bielheimer beek toch een algemene grondwaterstandsdaling
heeft plaatsgevonden in de Slangenburg en dat de grondwaterstand
van enkele droogtegevoelige percelen nabij de boerderij
t Onland"
daardoor ongunstig wordt beïnvloed.
Over het algemeen kunnen we op het landgoed Slangenburg een
goede tot bevredigende afvoer van overtollig water verwachten.
Dit sluit echter niet uit, dat er kleine oppervlakten voorkomen,
waarvan men de indruk krijgt, dat de ontx^atering iets te x^ensen
overlaat, hetgeen het gevolg kan zijn van het microreliëf. Bijv.
in het noordwestelijke deel van vak 23, in de vakken 12 en 13 en in
vak 26 ten noorden van de boerderij Brun.'jveld; vak 3 (Goorbos).
Ook de afvoer van het Leemscherbos laat iets te wensen over.
Een belangrijk aspect van de waterhuishouding, dat zowel in
vloed heeft op de ontwatering van de gronden als op de vochtvoorziening van bomen, vormt het systeem van de uitgebreide en intensieve
begreppeling van een groot deel van de natte gronden van de Slangen
burg en het Leemscherbos.
De greppels werden vaak gegraven op een onderlinge afstand
van 6 à 8 m. Met de vrijkomende grond werden de tussenliggende
stroken opgehoogd, meestal nadat deze gespit waren. Het tweeledige
resultaat van het op "rabatten" of "meten" leggen van zulke natte
bosgronden is een grotere waterberging en een grotere wortelruim
te voor de bomen. Het opgebrachte zanddek varieert in dikte van
30 tot 50 cm; bij uitzondering en zeer plaatselijk is dit zanddek
wel tot 100 cm dik. Bij de bespreking van de bodemvorming en de
legenda van de bodemkaart komt de aanwezigheid van deze zanddekken nader aan de orde.
Gronden met een lagere stand van het grondwater zijn plaatselijk
ook wel op rabatten gelegd. De onderlinge afstand van de greppels
is hier echter veel groter, bijv. 10 of 15 m, zoals bijv. in het
uiterste zuiden van vak 27. Het opgebrachte zanddek is dan maxi
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maal 20 à 25 cm dik. Een belangrijke wijziging in de waterhuis
houding en de vochtvoorziening betekent dit niet.
De vochtvoorziening wordt onder meer bepaald door het grond
water dat, afhankelijk van de neerslag, meer of minder fluctueert.
Op de goed ontwaterde, laag gelegen gronden zal het grondwater
zelden buiten bereik van de boomwortels wegzakken. Yochtgebrek zal
hier slechts bij uitzondering voorkomen. Daar een teveel aan water
door het afwateringssysteem vrij vlot wo.^lt afgevoerd, hebben
deze gronden een voor het bos gunstige waterhuishouding. Deze
gunstige situatie treffen we in het grootste deel van het gebied
aan.
Op de wat hoger gelegen gronden kan in regenarme perioden
de grondwaterspiegel beneden de zone dalen, waar de beworteling
het dichtst is. Voor de vochtvoorziening is het bos dan aangewezen
op het water dat, aan de humus en aan de leem gebonden, in de
grond achterblijft. Het sterk of zeer sterk lemige mengzand, dat
wij bij deze (matig droge) gronden gewoonlijk ondieper dan 180 cm
beneden maaiveld aantreffen, bevat echter nog een behoorlijke
vochtreserve. De kans op verdroging is ook hier gering.
De gronden van de rivierduinen, waarvan het grondwater ver
beneden het wortelbereik ligt, zijn voor hun vochtvoorziening
geheel afhankelijk van de neerslag. De hoeveelheid vocht, die
door deze betrekkelijk humusarme en leemarme gronden kan worden
vastgehouden, is te gering om een optimale boomgroei te waarborgen.
2.4 OUDE Eli RECENTE CULTUURINVLOEDEN
Het landgoed Slangenburg is reeds zeer oud en is vermoedelijk ont
staan uit een burcht aan de Slinge, die omstreeks de 9e of 10e
eeuw gevestigd werd.
Het kasteel zelf en het landgoed dateren uit de late middeleeuwen
en ongeveer twee eeuwen lang was het in handen van het oude ge
slacht Van Baer. Na in het bezit te zijn geweest van enkele andere
families werd het
landgoed in 1895 gekocht door de Duitse
industrieel 0. Passmann.
.In 1945 werd het als vijandelijk vermogen verbeurd verklaard eninl950
werd het in eigendom verworven door het Staatsbosbeheer, tegelijk
met het ten oosten van Varsseveld gelegen Leemscherbos, dat eigen
dom was van de Duitser E. Freiherr von Nagell.
De Heerlijkheid Slangenburg heeft niet altijd dezelfde opper
vlakte gehad. In 1642 werd het bijv. uitgebreid door aankoop van
enkele percelen heidegrond in het noorden en bij de "Wrange Bul
ten". Aan het einde van de bedrijfsperiode 1952-1962 werden enkele
percelen landbouwgrond verkocht en enkele Enkgrondpercelen voor
recreatiedoeleinden in erfpacht uitgegeven.
In 1948 werd 65 ha bos- en landbouwgrond verkocht aan de paters
Benedictijnen (het St. Willibrordusmunster).
Het landgoed draagt ook thans nog duidelijk het stempel van de
tijd waarin het als grootgrondbezit werd beheerd. Het vormt een
parkachtig landschap met een aantal brede lanen, veelal bestaan
de uit beuken, waarvan de eerste aanleg vermoedelijk stamt uit
de 17e eeuw.
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De typische afwisseling van bos, bouwland en weidegronden is
volgens de topografische kaart van 1844 (aft). 5) °°k reeds oud.
In 1844 wordt in het noordelijke gedeelte van het gebied nog een
kleine oppervlakte heidegrond aangegeven. Dat er nadien een geringe
uitbreiding van landbouwgrond, deels ten koste van het bos heeft
plaatsgehad, blijkt uit de topografische kaart van 1879/1880
(afb. 6). In grote lijnen is er in het landschap echter weinig
gewijzigd. De met loofhout bezette oppervlakte neemt vrel een be
hoorlijke plaats in, doch er is reeds een ongeveer even grote opper
vlakte met naaldhout bezet.
Opvallend is, dat er op de topografische kaart van 1879/1880 over
wegend "laag" loofhout wordt aangegeven, hetgeen dus bestaan kan
hebben uit kreupelhout, hakhout of jonge opstanden. Uit de op
standslegger van de bedrijfsperiode 1952-1962 blijkt, dat onder het
loofhout de inlandse eik oen belangrijke plaats inneemt. Sommige
opstanden van de eik zijn ontstaan door het op spaartelgen zetten
van eikchakhout. Daarnaast komen voor; es, beuk, Amerikaanse eik
en populier. Behalve de groveden komen als naaldhoutsoorten voor
namelijk voors Europese en Japanse lariks, fijnspar en douglas.
De meeste thans aanwezige opstanden zijn aangelegd na 1844»
zodat zeer oude opstanden vrijwel niet voorkomen. Een uitzondering
hierop vormt een beukenopstand van het Rosenbos (vak 15) uit 1800.
Opvallend is echter, hoezeer men bij de vroegere bosaanplant
rekening heeft gehouden met de bodemgesteldheid. Op de armere
gronden werd zoveel mogelijk naaldhout geplant. Een voorbeeld
hiervan is het vroegere heidegebied in het noorden van het landgoed
met overwegend armere humuspodzolgronden, waarop naaldhout werd
aangeplant. Echter ook op
kleinere schaal werd rekening gehou
den met de sterke verschillen in bodemgesteldheid en vochthuishou
ding, die vaak samengaan met het microreliëf.
Zo vinden wij in bijvoorbeeld de vakken 75 8, 18 en 21 kleine
dekzandrugjes en kopjes met iets drogere humuspodzolgronden of
vaaggronden als kleine opduikingen in rijkere, lagere gronden.
Hierop werd naaldhout, overwegend groveden, aangeplant, op de lage
rijkere gronden loofhout, veelal inlandse eik, soms es.
Het gebruik van lariks is eerst ongeveer na 1930 meer in
zwang gekomen, deels in de plaats van inlandse eik, deels in de
plaats van groveden. Douglas en fijnspar worden rondom 1900 al
meer gebruikt.
De landbouwactiviteit van de mens heeft in de Graafschap in
het algemeen en op het landgoed Slangenburg in het bijzonder een
belangrijke invloed gehad op het landschap.
Waarschijnlijk reeds in de I-Iiddeleeuwen zijn de oude bouwland(es- of enk-)gronden ontstaan, die zich kenmerken door een dikke
humeuze bovengrond. Dit humeuze dek is ontstaan door het voort
durend bemesten van het bouwland met organisch materiaal zoals
potstalmest, bosstrooisel, heideplaggen en dergelijke. Aangezien
steeds ook een hoeveelheid zand mee werd opgebracht vond een
geleidelijke, vaak eeuwen durende, ophoging van de bouwlanden
plaats, waardoor een dikke, min of meer zwarte bovengrond kom
ontstaan.
Grote complexen van deze enk- of esgronden liggen vaak bij
of rondom dorpen. De Zelhemse Enk en de Halse Enk zijn hiervan
fraaie voorbeelden. Verscheidene boerderijen hebben ieder een
aandeel in zo'n complex enkgronden. Sterker verbreid en tevens
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zeer verspreid, in het landschap gelegen zijn echter de kleine
enkgronden, die slechts bij één boerderij behoren. Op de Slangen
burg liggen verscheidene van deze "eenmansessen", behorende bij
ongeveer een dozijn boerderijen.
Enkele hiervan liggen voor een deel duidelijk als "horsten" in het
landschap, zoals de enkgronden van "De Wiemelink".
Het is waarschijnlijk, dat enkele van de in het gebied en omgeving
voorkomende boerderijnamen met de uitgang "ink" hun ontstaan danken
aan deze enkgronden; De V/iemelink; Weninl:; l/assink; Sissink.
Vele enkgronden liggen op relatief hoog gelegen dekzandïuggen
of koppen, geheel of gedeeltelijk boven het bereik van het grond
water. Door grondwater beïnvloede enkgronden komen echter ook wel
voor.
Lagere delen van het dekzandgebied alsmede de niet-begreppelde gronden op de beekafzettingen zijn reeds lange tijd als gras
land in gebruik. Zij vormen de vlakste delen van het landgoed.
2.5 DE VEGETATIE
De grote afwisseling in bodemgesteldheid in de Slangenburg weer
spiegelt zich in aard en soortenrijkdom van de vegetatie.
Om enig inzicht te verkrijgen in het verband tussen vegetatie
en bodem, eventueel tussen vegetatie en bodemopstand werden ruim 60
vegetatie-opnamen uitgevoerd, verspreid over de voornaamste gron
den.
De opnamen droegen een globaal karakter. Zij zijn uitsluitend
onder bos of op woeste grond gemaakt, in het eerste geval zowel
in jonge cultures als onder oudere of zeer oude opstanden. Er is
niet naar gestreefd de opnamen naar evenredigheid over de verschil
lende gronden of opstanden te verdelen.
De vegetatie-eenheden (associaties) zijn ingedeeld naar
"presentie" en "abundantie" van de plantesoorten. Onder "presen
tie" verstaat men de aanwezigheid van een plantesoort, ongeacht of
deze veel of weinig voorkomt. In de "abundantie" drukken wij uit
of een plant veel of weinig voorkomt. De indeling naar presentie
en abundantie is gekozen om milieufactoro-a buiten de grond, zoals
bijvoorbeeld verschil in licht onder oude en jonge opstanden, zo
veel mogelijk buiten te sluiten.
De vegetatie in de Slangenburg is in 7 associaties ingedeeld.
De samenstelling van deze vegetatie-eenheden vindt men in de als
bijlage 8 bijgevoegde tabel. Hierin worden zowel de aanwezigheid
van de voornaamste soorten als het algemeen of minder algemeen
voorkomen van deze soorten in de betreffende associaties, globaal
aangeduid. De associaties zijn gerangschikt in een reeks van links
"relatief arm en droog" '), naar rechts "relatief rijk en nat" ').
Hetzelfde geldt voor de plantesoorten zoals men die in de tabel
van boven naar beneden aantreft. Binnen één associatie kunnen nog
verschillen optreden die onder meer verband houden met de vochttoestand van de grond. Bekend is bijvoorbeeld, dat het Pijpestrootje op vochtiger plekken van een bepaalde associatie kan voorkomen.
Ter verduidelijking van de tabel moge het volgende dienen.
')

'Relatief rijke" en "relatief arme" vegetaties indiceren ,
volgens opvattingen van vegetatiekundigen, gronden met meer
respectievelijk minder beschikbaar plantenvoedsel.

63197/ NL 88^

.VEGETATIE
ASSOCIA
BODEM \ T|Es
EENHEDE^

QUERCOBETULETUM
CLADONIA
VARIANT

QUERCOBETULETUM
L O NICER A
VARIANT

VIOLOOUERCETUM
relatief
ARME
VARIANT

VIOLOQUERCETUM
relatief
RIJKE
VARIANT

OUERCOCARPINETUM

STACHYOOUERCETUM

PRUNO FRAXINETUM

MACROPHORBIETO
ALNETUM

IRIDOALNETUM
1)

Hv 52(a)
zQm 52y(a)
bm 52r(a)
zQv52y(a)
Xv54
Hv52 (c)
Hm 52 (a)(z)
Hv54r(a)
Yz 71
Hm 54r(a)(z)
Zn54c(a)(z)
Zn 54c (c)
Zv 54 c (a)(z)
Hm52(a)(c)
Ev 54c
bZv 56g(a)(z)
bZn 56g(a)
bZn56g (a)(z)
arm
droog

Relatief

LE6ENDA
De lijnen geven aan dat een associatie op een bepaalde kaarteenheid voorkomt.
Naarmate de lijn dikker respectievelijk dunner is,treffen we de associatie meer respectievelijk minder op de bepaalde kaarteenheid aan.
1) komt alleen voor in en langs de natste delen (greppels) van bodemtype bZn56g (a)(z).
Afb.7 Verband van de Vegetatie associaties met een aantal der voornaamste Kaarteenheden
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Het Querco-Betuletum, Cladonia variant, is gekenmerkt door een aan
tal plantesoorten uit de groepen 1, 2 en 3» In ûe rijkere variant
van het Querco-Betuletum, de Lonicera variant, komen behalve de
genoemde soorten uit groep 1, 2 en 3> ook soorten uit de groepen
4, 5, 6 en 7 voor. In het weer wat rijkere Violo-Quercetum (arme
variant) vinden vre behalve soorten uit groep 1 t/m 7j tevens soor
ten uit groep 8. Hierbij neemt een aantal soorten uit groep 1
duidelijk in algemeenheid (abundantie) af, terwijl van de groepen
4, 5 en 6 een aantal soorten in algemeenheid toeneemt.
In deze volgorde verder gaande, zien wij dat in het Violo-Querccfcun
(rijke variant), de soorten uit groep 1 geheel ontbreken en dat
soorten uit groep 9 en 10 gaan verschijnen.
Deze geleidelijke verschuiving van plantesoorton binnen de
associaties zet zich bij de volgende vegetatie-eenheden voort.
Het verband tussen vegetatie en bodem vinden we op de tabel
van afbeelding 7» Deze geeft aan welke associaties op de verschil
lende gronden voorkomen.
De associaties zijn hierin weer gerangschikt van links "relatief
arm en droog" naar rechts "relatief rijk en nat". De met een co
dering (zie hoofdstuk 4«2) aangegeven bodemeenheden (zie hoofdstuk
3.4) hebben, van boven naar beneden, in grote lijnen, eveneens
een volgorde van "rijk" naar "arm". Deze is, zoals uit de tabel
blijkt, afgeleid uit de rangschikking van de plantenassociaties.
Duidelijk blijkt een samenhang tussen bodem en vegetatie. De
"rijkste" vegetatie-eenheden komen voornamelijk op de beneden in
de kolom staande "rijkere" bodemeenheden, de "armere" op de boven
in de kolom staande "armere" bodemeenheden voor. De overige staan
hiertussenin, waarbij de arme variant van het Violo-Quercetum
een zeer grote spreiding vertoont.
Komen op één bodemeenheid (kaarteenheid) een reeks associa
ties voor, zoals bijvoorbeeld op de vochtige Enkeerdgronden
(Ev54c), dan zou men het gedeelte met de "rijkere" vegetatie bos
bouwkundig \irat hoger moeten aanslaan dan dat met de "armere" vege
tatie. Tijd en geschikte onderzoekobjecten ontbraken echter om een
mogelijke samenhang tussen bodemvegetatie en opstand in dit gebied
nader te toetsen.

3. D E

B O D E M

3.1 HET ONTSTAAN YM DE BODEM
Aan de oppervlakte van geologische afzettingen treden processen
op, die wanneer zij gedurende voldoend lange tijd werkzaam zijn,
de bovenlaag volledig omvormen. Het geheel van deze processen,
waarbij tegelijkertijd afbraak, nieuwvorming, aan- en afvoer van
zowel mineralen als organische stof plaatsvindt, noemen wij bodem
vorming.
Bij deze bodemvorniing ontstaat gewoonlijk een zekere gelaagd
heid, die in het oorspronkelijke materiaal, het moedermateriaal,
niet aanwezig was. Afbeelding 11 geeft hiervan een voorbeeld. In
het aanvankelijk homogene, geelbruine moedermateriaal treft men
nu duidelijke zwarte en bruine lagen aan.
Van de vele, zeer ingewikkelde processen, die bij de bodemvorming een rol spelen, willen wij de belangrijkste wat nader
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bezien. Gemakshalve verdelen wij ze hiertoe in drie groepen waarin
respectievelijk de afbraak van materiaal, nieuwvorming van materi
aal en verplaatsing van stoffen door de grond de belangrijkste
plaats inneemt (afb. 8).

Afbraak

Nieuwvorming

Aan- en afvoer

Vergaan van planten
en dierenresten

vorming van humus

vermenging van onder
en bovengrond door bio
logische activiteit

Verwering van mine
ralen en gesteente
fragmenten

vorming van kleimineralen

neerwaartse verplaat
sing van materiaal door
het in de grond zakken
de regenwater

Afb. 8. Schematisch overzicht van de bodemvormende processen.
Het vergaan van jslanjïenresjien
Door een veelsoortig leger van kleine bodemdieren, schimmels en
bacteriën wordt het dode plantenweefsel afgebroken. Het vergaan
van afgestorven plantenresten gaat vrijwel altijd gepaard met de
vorming van humus.
De_verwering
Door afwisseling van temperatuur en vochtigheid en door inwerking
van zwakke zuren, afgescheiden door plantenwortels of ontstaan
bij het vergaan van plantenresten, kunnen minerale en gesteente
fragmenten aangetast worden en in kleine brokken uiteenvallen of
verweren.
Bij deze verwering komen stoffen vrij, bijv. natrium, kalium, cal
cium, aluminium, ijzer, fosfor e.d.. Een deel hiervan kan direct
de plant als voedsel dieneneen ander deel wordt in de grond vast
gelegd of afgevoerd.
Er bestaan gemakkelijk verweerbare -,n vrijwel onaantastbare
mineralen.
Afzettingen met veel gemakkelijk verweerbare mineralen zoals veld
spaat, glimmer e.d. noemen wij "rijk"; materiaal met veel moeilijk
verweerbare mineralen bijv. kwarts, wordt als "arm" aangeduid.
Humus'vorming
Onder humus verstaan wij hier een groep donker gekleurde, min of
meer bestendige stoffen van hoofdzakelijk organische oorsprong.
Humus wordt gevormd uit de door kleine bodemdieren, schimmels en
bacteriën geheel of gedeeltelijk afgebroken weefsels van planten
en dieren en uit de uitwerpsels van dieren. De afbraak van dit
dode materiaal en de vorming van humus zijn onafscheidelijk met
elkaar verbonden. Er worden vele soorten humus onderscheiden,
waarvan wij de voornaamste hier willen noemen.
ruwe humus
; Humus waarin het oorspronkelijke weefsel van
de plant nog herkenbaar is. Hij wordt voorna
melijk gevormd door schimmels en bacteriën,
amorfe humus
; Dit is vervloeide humus, die als een dun, zwart
huidje rondom de zandkorrels ligt.
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moderhumus
mullhumus

: Dit zijn kleine (35~60 mu) bolletjes of groepen
•bolletjes, die tussen de zandkorrels liggen. Het
zijn uitwerpselen van kleine bodemdieren.
s Dit is een innige vermenging van organische stof
en minerale delen, voornamelijk gevormd door
regenwormen.

Vorming van kleiminera].en
In rijk moedermateriaal kunnen, onder bepaalde omstandigheden,
uit de verweringsprodukten nieuwe mineralen, zogenaamde kleimineralen, ontstaan. Dit zijn microscopisch kleine, schubvormige minera
len die, wanneer zij in voldoende mate aanwezig zijn, de grond
kneedbare of plastische eigenschappen geven.
Aan-_en afvo_er_in de__grond
In de grond vindt voortdurend verplaatsing van materiaal plaats.
Mollen, muizen en regenwormen woelen in de grond, waarbij onverweerd materiaal naar boven en humeuze grond naar beneden getrans
porteerd wordt. Door deze vermenging wordt de bovengrond humeuzer
en aanmerkelijk dikker.
Het water in de grond kan stoffen oplossen (o.a. verweringspro
dukten en humus) en over een zekere afstand verplaatsen. Bij de,
in ons klimaat voorkomende, overwegend neergaande waterstroom,
zullen de opgeloste stoffen op een zeksre, diepte neerslaan of geheel
uitspoelen. Niet alleen opgeloste stoffen, maar ook kleine bodem
deeltjes, zoals kleimineralen en/of moderhumus kunnen op dei duur
door het regenwater naar beneden worden getransporteerd. De reeds
geconstateerde gelaagdheid zou op deze wijze ontstaan kunnen zijn.
Al deze bodemvormende processen (afb. 8) kunnen in diverse
soorten moedermateriaal en onder uiteenlopende omstandigheden van
klimaat, ligging van het grondwater ten opzichte van het maaiveld,
planten- en dierenwereld en door ingrijpen van de mens verschillend
verlopen, waardoor geheel verschillende bodems tot ontwikkeling
kunnen komen. Bovendien wordt de mate van ontwikkeling beïnvloed
door de tijd gedurende welke deze factoren hebben gewerkt. Het zal
dan ook duidelijk zijn dat er, zelfs binnen betrekkelijk kleine
gebieden, een grote variatie in bodemgesteldheid kan bestaan.
De uiteenlopende bodemgesteldheid in het gekarteerde gebied
houdt voornamelijk verband met verschillen in moedermateriaal, de
ligging van het grondwater ten opzichte van het maaiveld en met
de verschillende cultuurmaatregelen die de mens heeft toegepast.
He_t ™oed er materiaal.
Verschil in moedermateriaal bestaat voornamelijk in de mineralo
gische samenstelling, maar ook in de grofheid en lemigheid van
het zand.
In de betrekkelijk "rijke" zanden van de rivierduinen zijn Holtpodzolgronden') ontwikkeld. In de "rijke", sterk lemige, laag gele
gen beekafzettingen en rivierzanden vinden we veelal Beekeerdgronden. Gooreerdgronden') treffen we doorgaans aan in de eveneens
laag gelegen, maar wat minder "rijke" mengzanden of mengzanden
met een dun dekzanddek.
In de "armere" dekzanden komen meestal Humuspodzolgronden") en
Vorstvaaggronden") voor.
') Voor de beschrijving van deze gronden zie hoofdstuk 3.4.
") Veld-, Laar- en Haarpodzolgronden worden wel onder de naam
Humuspodzolgronden samengevat.
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Helt grondwater
Verschillen in diepteligging en fluctuatie van het grondwater
hebben eveneens bodemverschillen tot gevolg. Uit het voorgaande
blijkt reeds dat de Beekeerd- en Gooreerdgronden hun ontstaan te
danken hebben aan zowel wat "rijker" moedermateriaal als relatief
hoge grondwaterstanden. Van de, in wat "armer" moedermateriaal
ontwikkelde, Humuspodzolgronden kunnen we in het algemeen zeggen,
dat naarmate de grondwaterstand hoger is, de gronden humeuzer
en sterker ontijzerd zijn, terwijl de horizonten vloeiender en
zonder duidelijk aanwijsbare grenzen in elkaar overgaan.
Ontijzerd wil zeggen, dat de dunne lichtgele ijzerhuidjes, die de
zandkorrels van het moedermateriaal gewoonlijk omhullen onder in
vloed van het grondwater geheel of gedeeltelijk verdwenen zijn.
Deze ontijzering vindt plaats in de B- en C-horizont. Het is vraar
te nemen aan vale en grauwe kleuren vooral in de C-horizont direct
onder de B.
De Veld- en Laarpodzolgronden") (beide ontijzerd en met vloeiende
grenzen tussen de horizonten) vinden we dan ook in de gebieden
met hoge grondwaterstanden, de Haarpodzolgronden") (niet ontijzerd
en met scherpe grenzen tussen de horizonten) in de gedeelten met
lage grondwaterstanden.
Voorts komt in vrijwel alle laag gelegen zandgronden een zone
met zeer kleine lichte vlekjes voor. Ze zijn vaak moeilijk en
eerst na vrij langdurige oefening waar te nemen. Deze zone gaat
naar beneden over in grijs zgn.- gereduceerd zand (G-horizont).
Men neemt aan dat deze vlekkerige zone ontstaa,n is onder invloed
van het huidige fluctuerende grondwater en dat de boven- en onder
zijde ongeveer overeenkomen met de gemiddeld hoogste, respectie
velijk gemiddeld laagste grondwaterstand. Het grijze gereduceerde
zand ligt vrijwel voortdurend in het grondwater.
De verschijnselen die ontstaan onder invloed van fluctuerend
grondwater, zoals Ce besproken vlekkerigheid en soms ook roest
worden wel "gleyverschijnselen" genoemd.
De__mens
Ook verscheidene menselijke cultuurmaatregelen zoals grondbewer
king, bemesting, ontwatering, het graven van greppels, het afgra
ven en ophogen van terreinen hebben belangrijke bodemverschillen
teweeggebracht. Opvallend zijn in ons gebied de dikke, homogene,
humeuze bovengronden (Enkeerdgronden), ontstaan door eeuwenlange
bemesting met zgn. potstal- of plaggenmest.
3.2 HET BODEMPROFIEL EN ZIJM HORIZONTEN
In een dwarsdoorsnede van de bodem,"bodemprofiel" genaamd, kan
men gewoonlijk een aantal, min of meer duidelijk gescheiden, ho
rizontale lagen waarnemen. Een voorbeeld van een duidelijke ge
laagdheid vinden wij in afbeelding 11. Een goed waarneembare,
maar minder scherpe gelaagdheid geeft afb. 9 weer.
Deze lagen, die als gevolg van bodemvorming ontstaan en in
vele opzichten van elkaar kunnen verschillen, worden gewoonlijk
"horizonten" genoemd. De aard, opeenvolging en dikte van de ho
rizonten vormen de belangrijkste veldkenmerken van de bodem. Om
") Veld-, Laar- en Haarpodzolgronden worden wel onder de naam
Humuspodzolgronden samengevat.
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de verschillende bodems te kunnen "beschrijven duidt men de hori
zonten met min of meer overeenkomstige kenmerken, met eenzelfde
letter of letter- en cijfercombinatie ncn. De hoofclharizanten -warden
met de letters A, B en C en in sommige gevallen met D en G aange
geven.
In de A-horizont vindt ophoping van humus en uitspoeling van
zowel organische stof als minerale delen plaats.
In de B-horizont zijn de uitgespoelde stoffen meer neergesla
gen. Het hieronder liggende, vrijwel onveranderde moedermateriaal
wordt C-horizont genoemd.
Onder de D-horizont verstaan wij een laag, die afwijkt van de
C-horizont of van het moedermateriaal. Gewoonlijk is dit een ande
re geologische afzetting.
De G-horizont is de voortdurend in het grondwater liggende,
intens gereduceerde laag, die gekenmerkt wordt door grijsblauwe
kleuren. De bovenkant van deze laag komt doorgaans overeen met
de gemiddeld diepste grondwaterstand.
De hoofdhorizonten kunnen door toevoeging van een cijfer
worden onderverdeeld. De belangrijkste onderverdelingen zijns
A1

Dit is de bovenste horizont met een relatief hoog ge
halte aan organische stof, vermengd met minerale be
standdelen en met een maximale biologische activiteit.

A2

Horizont vanmsximale uitspoeling, gewoonlijk licht ge
kleurd (loodzandlaag).

B2

Horizont van maximale inspoeling.

B3

Overgang naar Cf meer B- dan C-karakteristieken.

C1

Licht verweerd (ontkalkt) moedermateriaal.

C2

Niet verweerd

(bevattend) moedermateriaal.

Door toevoeging van kleine letters kunnen van hoofdhorizonten en
horizonten nog enkele bijzonderheden worden aangegeven. De belang
rijkste zijn:
Aan

Een homogene A1, gewoonlijk dikker dan 30 cm, ont
staan door ophoging als gevolg van langdurige bemes
ting met zgn. potstalmest.

B2h

Een dunne, zwarte, humusrijke laag in de B2 van humuspodzolen.

A1"g", Aan"g", De aanwezigheid van duidelijke "gleyverschijnselen"
B2"g", C"g", in de betreffende horizont, o.a. kleine gebleekte
D"g"
vlekjes en soms ook roest (zie hoofdstuk J.1; Grondwat er).
(A+B+G)p,
Een door bewerking of ophoging gevormde laag, gewoon(A+B+C"g")p, üjk bestaande uit eaiheterogeen mengsel van min of meer
(C"g")p
duidelijk begrensde brokken uit de tussen "haakjes ge
plaatste horizont.
3*3 DE INDELING VAN DE GRONDEN
De gronden van het karteringsgebied zijn ingedeeld volgens het
schema van de Nederlandse bodemclassificatie.
In dit schema worden voorlopig vier niveaus onderscheiden:
orde, suborde, groep en subgroep. Een orde valt uiteen in een aan-

Afb. 9

ZEER DROGE HOLTPODZOLGROND
Kaarteenheid Yz

Afb. 10

VOCHTIGE ROESTARME VELDPODZOLGROND
Kaarteenheid Hv 52
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tal subordes, een suborde in een aantal groepen, enz.. De indeling
berust op de aard, richting en belangrijkheid van de processen, die
bij de vorming van het profiel een rol spelen of gespeeld hebben
en die aan de hand van meetbare profielkenmerken kunnen worden
vastgesteld.
Bij onze gedetailleerde kartering hebben wij voornamelijk
met het laagste niveau, de subgroep, te maken. In ons gebied komen
de volgende bodemsubgroepen voor s
Holtpodzolgronden
Veldpodzolgronden
Laarpodzolgronden
Haarpodzolgronden
Enkeerdgronden
Bruine Beekeêrdgronden
Gooreerdgronden
Vorstvaaggronden.
De Veld-, Laar- en Haarpodzolgronden worden wel onder de naam
Humuspodzolgronden samengevat.
Binnen iedere subgroep zijn op grond van bosbouwkundige over
wegingen nadere onderscheidingen gemaakt (hoofdstuk 4° legenda).

3.4 DE VOORNAAMSTE KENMERKEN VAI DE ONDERSCHEIDEN BODEMSUBGROEPEN
Holt£odz£lgr£nden (afb. 9)
Holtpodzolgronden zijn minerale gronden met een A-, B- en C-horizont. Ze zijn gekenmerkt door;
1. een dunne (30 cm), matig humeuze, zwartgrijze A1
2. een matig humusarme, bruine of geelbruine duidelijke moderpodzol-B. Dit is een, wat kleur en dikte betreft, duidelijke B-horizont (inspoelingslaag) waarvan het ingespoelde deel voorname
lijk uit ijzer, aluminium en moderhumus bestaat
3. een humusloze, licht geelgrijze C-horizont.
De horizonten gaan geleidelijk zonder duidelijk aanwijsbare gren
zen in elkaar over. De Holtpodzolgronden komen op relatief rijk
moedermateriaal, de vrij grofkorrelige rivierduinzanden, voor.
Het zijn doorgaans zeer droge gronden met een gemiddeld
hoogste grondwaterstand dieper dan 180 cm beneden maaiveld.
VeMjD°dz£lgronden
Bij de Veldpodzolgronden zijn twee varianten onderscheiden, de
"arme" of "gewone" Veldpodzolgronden, waarin de C-horizont vrijwel
geheel is ontijzerd en de "rijke" of "roestige" Veldpodzolgronden
waarin eveneens de ijzerhuidjes rondom de zandkorrels van de C-ho
rizont ontbreken, maar waar tussen de zandkorrels harde, onregel
matig gevormde brokjes of geelbruine vlekken voorkomen, die veel
ijzer bevatten (ijzerconcreties, roest). Deze concreties en roest
vlekken kunnen we ook in de B-horizont aantreffen.
Over het algemeen vindt men de "arme" Veldpodzolgronden in een
grote aaneengesloten oppervlakte dekzand in het noorden. De "rijke"
komen voor in verspreid liggende kleine oppervlakten dekzand of
mengzand, omringd door of grenzend aan beekbezinking.
We mogen aannemen dat bij de "arme" Veldpodzolgronden (afb. 10)
alleen ontijzering onder invloed van het grondwater heeft plaatsge
vonden. Bij de "rijke" Veldpodzolgronden daarentegen heeft ener
zijds ontijzering - het verdwijnen van ijzerhuidjes rondom de zand

%
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korrels - anderzijds ijzerafzetting - de vorming van ijzerconcreties en roestvlekken - plaatsgehad. Dit laatste vermoedelijk als
gevolg van ijzerbevattend grondwater afkomstig uit de loeekafzet
tingen.
De "arme" Veldpodzolgronden zijn minerale gronden met een A-,
B- en C-horizont. Zij zijn gekenmerkt door;
1. een dunne (30 cm), humusrijke zwarte of grijze A1
2. een matig humeuze of matig humusarme, "bruine tot roodbruine
duidelijke humuspodzol-B. Dit is een vat kleur en dikte betreft
duidelijke B-horizont (inspoelingslaag) waarvan het ingespoelde
deel voornamelijk uit ijzer, aluminium en amorfe humus bestaat.
De amorfe humus ligt als huidjes rondom de zandkorrels
3. een humusloze, grauwwitte of grijsgele C-horizont waarin de
ijzerhuidjes rondom de zandkorrels ontbreken.
De A-, B- en C-horizont gaan geleidelijk en zonder duidelijk aan
wijsbare grenzen in elkaar over.
In de B- en C-horizont komen vaak donkerbruine spikkels
of verticale streepjes voor, die vermoedelijk veroorzaakt worden
door de wortels van een Molinia-vegetatie (Molinia-stippels).
Bij een deel van deze gronden vinden we tussen de A1- en de
B-horizont een zeer humusarme, grijze laag (loodzand), de A2-horizont.
De "rijke" Veldpodzolgronden onderscheiden zich van de arme
door ijzer in de vorm van concreties en roestvlekken zowel in de
B- als in de C-horizont.
De B-horizont is minder rood en gewoonlijk grijsbruin tot
geelbruin van kleur (milde kleuren), terwijl de Holinia-stippels
ontbreken. De gehele profielontwikkeling is doorgaans wat minder
diep.
Deze mildere kleuren van de B-horizont en de ondiepe profiel
ontwikkeling gaan vaak samen met een wat hoger le-emgehalte.
Door grondbewerking is van een deel van de Veldpodzolgronden de
oorspronkelijke gelaagdheid verstoord. Ook is vaak door een inten
sieve begreppeling, meestal voorafgegaan door een grondbewerking,
op het profiel een zanddek gebracht, afkomstig uit de greppels.
De bovengrond van een deel van de Veldpodzolgronden is door
landbouwcultuur min of meer gehomogeniseerd (cultuurinvloed).
Veldpodzolgronden zijn natte, vochtige of matig droge gronden
met een gemiddeld hoogste grondwaterstand variërend van 30 tot
80 a 100 cm beneden maaiveld. Zij liggen in het terrein in grotere
vlakke laagten, in kleine venachtige laagten of in geulen. In de
beekdalen (beekbezinking) komen zij echter op koppen of ruggen
voor.
LaarjDodzcilgrond en
Deze gronden onderscheiden zich van de Veldpodzolgronden alleen
door een 30-50 cm dikke, homogene, humeuze, zwarte A1. Deze is ont
staan door een langdurig gebruik als bouwland, waarbij ook pot
stalbemesting kan zijn toegepast.
Haarj)odz£l£ronden (afb. 11)
Dit zijn eveneens minerale gronden met een A-, B- en C-horizont.
Zij zijn gekenmerkt door;
1. een dunne, humusrijke, zwarte A1, die echter plaatselijk kan
ontbreken

Afb. 11

MATIG DROGE, ROESTIGE HAARPODZOLGROND
(niet vergraven)
Kaarteenheid Hm 52r

Afb. 12

DROGE ENKEERDGROND
Kaarteenheid Ed 52c

Afb. 13

VOCHTIGE ENKEERDGROND
Kaarteenheid Ev 54c
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2. een 10-20 cm dikke, matig humusarme, lichtgrijze A2~horizont
3. een matig humeuze, roodachtig
geelbruine, duidelijke humuspodzol-B, waarin ijzerconcreties en roestvlekken kunnen voorkonen.
Een duidelijke humuspodzol-B is een, wat kleur en dikte betreft,
duidelijke B-horizont (inspoelingslaag) waarvan het ingespoelde
gedeelte voornamelijk uit ijzer, aluminium en amorfe humus bestaat. De amorfe humus ligt als huidjes rondom de zandkorrels.
4. een humusloze, lichtgele of geelgrijze, meestal sterk roestige
• C-horizont, waarin ijzerhuidjes rondom de zandkorrels voorkomen.
In de C-horizont kunnen duung humusbandjes,zgn. fibers voorkomen.
In de B2-horizont treffen we soms een dunne humusrijke of zeer
humusrijke, zwarte laag aan, de B2h.
De overgangen tussen de A1-, A2-, B2h- en B-horizont zijn gewoon
lijk scherp en duidelijk, die tussen de B- en de C-horizont wat
vloeiend.
Door grondbewerking is de oorspronkelijke gelaagdheid soms
ernstig verstoord. Een gedurende korte tijd uitgeoefende landbouw
heeft hier en daar de bovengrond wat gehomogeniseerd (cultuurin
vloed).
Haarpodzolgronden zijn over het algemeen matig droge gronden
met een gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen 60/70 en 80/l00
cm beneden maaiveld. Zij zijn slechts bij uitzondering begreppeld.
Enke_erd.gronden (afb. 12 en 1 3)
Deze gronden worden gekenmerkt door een dikke (meer dan 50 cm)
homogene, humeuze, zwarte of zwartgrijze A1-horizont.
Onder deze A1 treft men plaatselijk de resten van een humus
podzol-B en/of A2 aan. De dikke homogene bovengrond is ontstaan
door langdurige bemesting met zgn. plaggenmest (potstalmest).
Deze mest bevatte, behalve dierlijke uitwerpselen en heidestrooisel,
nogal wat zand, dat ieder jaar met de mest op het land kwam". In de
loop van vele tientallen jaren is de A1 hierdoor geleidelijk dikker
geworden.
Het zijn doorgaans vochtige en in enkele gevallen droge gron
den. Vooral de droge Enkeerdgronden vallen op door hun hoge lig
ging.
Bruine_B_eeke_erd.gron.d_en (afb. 14 en 15)
Dit zijn minerale gronden met alleen een A- en een C-horizont. Zij
zijn gekenmerkt door;
1. een dunne (l0-30 cm) matig humusarme, grijsbruine tot donker
bruine, roestige Al-horizont
• - •-J2. de aanwezigheid van roest ondieper dan 35 cm beneden maaiveld
3. een humusloze, geelbruine tot grijze C-horizont, waarin de ijzer
huidjes rondom de zandkorrels direct onder de B-horizont ont
breken, maar waar tussen de zandkorrels bruine ijzer- en zwarte
mangaanconcreties voorkomen
De overgang tussen de A1- en de C-horizont is gewoonlijk geleide
lijk. Het zijn doorgaans laag gelegen natte gronden met een gemid
deld hoogste grondwaterstand ondieper dan 40 cm.
Door grondbewerking is in een deel van de gronden de gelaagd
heid verstoord, waarbij gewoonlijk de A1 is gemengd met brokken
sterk roestig C-materiaal. V/aar men bovendien nog diepe ontwate
ringsgreppels heeft gegraven zijn zij met een, uit de greppels
afkomstige, zandlaag van 30-50 cm dikte bedekt (afb. 14).
Wanneer de gronden lange tijd voor grasland gebruikt zijn is de
A1-horizont wat homogener en humeuzer (cultuurinvloed) (afb. 15)»
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VOCHTIGE BRUINE BEEKEERDGROND

NATTE BRUINE BEEKEERDGRONB

(ondiep vergraven en met een zanddek)

(niet vergraven, met cultuurinvloed)

Kaarteenheid "bZv 56g (a) (z)

«

Kaarteenheid bZn 56g (c)

Afb. 16

NATTE GOOREERDGROND

Afb. 17

MATIG DROGE VORSTVAAGGROND

(niet vergraven)

(ondiep vergraven)

Kaarteenheid Zn 54c

Kaarteenheid zOm 52y (a)
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Go£reerdgr£nden (aft. 16)
Dit zijn eveneens gronden met alleen een A- en een C-horizont. De
B-horizont ontbreekt of is zeer zwak ontwikkeld. Zij zijn geken
merkt door:
1. een dunne (20-30 cm) humeuze, donkergrijze soms zwarte A1
2. een humusloze, grijswitte C-horizont, waarin de ijzerhuidjes
rondom de zandkorrels ontbreken. Roest- en ijzerconcreties
treffen we doorgaans aan op een diepte van 50 cm.
Het zijn natte of vochtige gronden met e^n gemiddeld hoogste
grondwaterstand ondieper dan 60 à JO cm beneden maaiveld.
Zij liggen in de lage gedeelten van het terrein en vormen in feite
overgangsgronden tussen de Veldpodzolgronden en de Beekeerdgronden.
De A1-horizont kan door landbouwcultuur min of meer gehomoge
niseerd zijn (cultuurinvloed). Wanneer grondbewerking is toegepast
is de oorspronkelijke ligging van de lagen geheel verstoord. Het
grijze zand van de C-horizont is dan vermengd met brokken van de
humeuze A1. Een groot deel van deze bewerkte gronden draagt boven
dien een zanddek van 30-50 cm dikte, afkomstig uit de ontwaterings
greppels.
Vorstvaaggronden (afb. 17)
Dit zijn gronden met een weinig duidelijk ontwikkelde A-, B- en
C-horizont. Zij zijn gekenmerkt door;
1. een onduidelijke en dunne zwartgrijze A1-horizont
2. een onduidelijke, dunne, humusarme, bruingele B-horizont. De
humus in de B bestaat voornamelijk uit moder
3« een humusloze, licht geelgrijze C-horizont, waarin ijzerhuidjes
rondom de zandkorrels voorkomen.
In het karteringsgebied komen de Vorstvaaggronden voor als vochtige,
matig droge en droge gronden met een gemiddeld hoogste grondwa
terstand, die varieert van 40 tot ongeveer 180 cm beneden maaiveld.
Zij liggen gewoonlijk op kleine dekzandkopjes of rugjes. Een
deel van de gronden is waarschijnlijk onthoofd. Dit wil zeggen,
dat de A1 geheel of gedeeltelijk door afplaggen is verwijderd. Mo
gelijk zijn zelfs al deze Vorstvaaggronden ontstaan uit Veldpodzol
gronden en matig droge Haarpodzolgronden door langdurige strooiselroof, aldan niet gepaard gaande met plaggen steken.
De gronden zijn vaak bewerkt waardoor de oorspronkelijke
profielopbouw geheel is verstoord.
Stortgronden
Deze liggen in de nabije omgeving van het kasteel Slangenburg en
zijn vermoedelijk samengesteld uit materiaal van zeer uitlopende
bodemeenheden, dat vrijkwam door vergravingen op het kasteelter
rein, door het graven en uitdiepen van grachten, vijvers en der
gelijke.
Zeer globaal gezien zijn het matig humeuze of humeuze gron
den met een sterke verticale zowel als horizontale heterogeniteit.
Zij zijn doorgaans vochtig, met een gemiddeld hoogste grond
waterstand van 40 tot 60 à 70 cm beneden maaiveld.
Deze, zeer kunstmatige, Stortgronden, die wel vergelijkbaar
zijn met wegbermen, zijn niet in het systeem van de bodemclassifi
catie opgenomen. Strikt genomen mag men ze niet met de naam bodem
subgroep aanduiden.
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3.5 DE ZUURGRAAD Yffl EEN AANTAL GROHDEN
Om een beter inzicht in de zeer uiteenlopende gronden van de
Slangenburg te verkrijgen, zijn van een aantal veel voorkomende
gronden pH-metingen uitgevoerd.
Van 23 profielen is de zuurgraad en de aanwezigheid van vrije
koolzure kalk in iedere horizont bepaald.
Zij behoren tot de Holtpodzolgronden (l), de Veldpodzolgronden (8),
de Haarpodzolgronden (l), de Enkeerdgronri en (2), de Bruine Beekeerdgronden (6), de Gooreerdgronden (3) en de Vorstvaaggronden (2).
De pH is met de eenvoudige veldmethode van Heilige gemeten
(Truog Soil Réaction Tester). Deze is mir.dsr nauwkeurig dan labo
ratoriumbepalingen en mag hier dan ook niet rechtstreeks mee
worden vergeleken. Voor ons doel geeft zij voldoende informatie.
De aanwezigheid van vrije koolzure kalk is vastgelegd met behulp
van zoutzuur (HCl 0,1 N).
Het is duidelijk, dat deze bepalingen aan 23 profielen, verspreid
over 7 bodemsubgroepen, slechts een globale indruk van het pHverloop en de aanwezigheid van koolzure kalk in het gebied van de
Slangenburg kunnen geven.
Vérstrekkende conclusies mag men hier niet aan verbinden.
In afb. 18 zijn de waarnemingen weergegeven. Wij willen ze
per bodemsubgroep nader bespreken.
2 0 it£ 0 dz£lgr£nden
Deze leemarme, matig grofzandige gronden zijn zoals te verwachten
was, vrij zuur (pH 4-4»5)« De verschillen tussen de horizonten
zijn verwaarloosbaar. Het moedermateriaal is kalkarm.
Veldü o dz£lgr£nden
Ook dit zijn zure gronden (pH 4-5)• De verschillen tussen de Bhorizonten en de opgebrachte zanddekken (A+B)p, (A+B+C"g")p zijn
verwaarloosbaar.
De A-, B- en het bovenste deel van de C-horizont van de
"rijke" Veldpodzolgronden lijken iets minder zuur te zijn dan die
van de "arme".
De pH van de C-horizont schommelt doorgaans tussen de 4 en 5In drie gevallen stijgt hij echter tot 7 of 8, waarbij in het
laatste geval tevens koolzure kalk werd aangetoond. Deze minder
zure en kalkrijke lagen bestaan gewoonlijk uit rivierzand (DG).
Dit wil echter niet zeggen, dab het rivierzand overal kalkrijk is.
Evenmin kan men zeggen dat het moedermateriaal van de "rijke"
Veldpodzolgronden minder zuur is dan dat van de "arme".
Laar^oçL zb 1gr ond en
Hierin zijn geen pH-bepalingen verricht. Wanneer de landbouwcultuur nog recent is mag men verwachten, dat de pH van de A1 iets
hoger is dan de verwante Veldpodzolgronden, die onder bos* liggen.
Haar£odz£l£ronden
Slechts van één profiel werd de zuurgraad bepaald. Mede aan de
hand van enkele incidentele metingen in deze gronden mogen we
aannemen, dat de bovengrond niet veel afwijking in zuurgraad zal
vertonen van die van de Veldpodzolgronden. Gezien het vrij dikke
pakket dekzand, waarin deze gronden meestal zijn ontwikkeld, mag
men eerst op zeer grote diepte
plaatselijk een hogere pH ver
wachten.
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Enke_erd.gr ond_en
De twee beschreven profielen blijken eveneens tot zeer grote
diepte zuur te reageren (pH 4 - 5>2).
Uit de metingen in profielkuil no.
blijkt, dat de voorma
lige bouwvoor (Aani) een pH 5 heeft. Waarschijnlijk onder invloed
van het hier groeiende bos en de bodemvegetatie heeft zich in deze
Aani
een dun, zwak ontwikkeld podzolprofiel gevormd (micropodzol).
De pH hierin is lager dan in de onderliggende rest van de oude
bouwvoor.
De rest van het bouwlanddek (Aan2, Aan2"g", Aan"g") is weer
normaal zuur. Ook de kalkloze ondergrond heeft een lage pH. De
bodennegetatie bestaat uit een vitale begroeiing van voornamelijk
adelaarsvaren en Holcus. Zij geeft een goede indicatie van dit
normaal zure milieu.
B e_ek_eeri gr£nd en
In de 6 bemonsterde bodemprofielen varieert de pïï van de bovenen ondergrond voornamelijk van 6 tot 8. Soms gaat dit samen met
de aanvezigheid van koolzure kalk. Dit behoeft echter niet het
geval is zijn.
De ondergrond bestaat gewoonlijk uit oud rivierzand. De
bovengrond, veelal een opgebracht zanddek afkomstig uit de ontwaterirçsgreppels, bevat eveneens vaak nogal wat materiaal uit de
onder giDnd.
Ir enkele gevallen hebben de bovenste 10-30 cm een wat lagere
pH (ongveer 4>2). Dit gaat meestal samen met de aanwezigheid van
een micopodzol. Deze is hier gekenmerkt door heldergele kleuren
en lijk op een zeer dunne Holtpodzolgrond.
Airijkend is het voorkomen van een micropodzol in de kalkrijke bvengrond van boring no. 1.
Go£r_eedgr£nden
Van dedrie gemeten profielen varieert de pH van de bovengrond van
4 tot ,7. Eerst op grotere diepte, meestal in de grondwaterzone,
kan depH tot 6 à 8 oplopen. Koolzure kalk werd niet aangetroffen.
Ook hir treffen we in de bovengrond micropodzolen aan, vooral
daar war een wat dikker opgebracht zanddek aanwezig is.
Dee micropodzolen hebben meer het
uiterlijk van dunne Humuspodzolei.
Vor s t'v aggr onden
Slechte twee profielen werden beschreven. Profielkuil no. 1 bestaat
in fei"b uit een matig droge Holtpodzolgrond, waarvan de A1 door
afplaggn verdwenen is. In de resterende AB- en B-horizont is de
pH vrij laag (pïï 4*2 en 4«7) en neemt naar beneden tot pH 5 toe.
Het modermateriaal bestaat uit een dik pakket dekzand, waaronder
mengzari. De rivierzandondergrond werd niet bereikt.
Pnfiel no. 18 (afb. no. 17) is een Vorstvaaggrond, hier
echter ontstaan zonder menselijk ingrijpen. Bovenin het profiel
vinden te zwak lemig dekzand, dat via een laag mengzand overgaat
in het rivierzand van de ondergrond.
DepH van de bovengrond is laag en varieert tussen 4»7 en
5» doch ook in de ondergrond, het rivierzand inbegrepen, blijft
het materiaal zuur (pH 4-5).
De ondergrond van deze matig droge Vorstvaaggronden vertoont
sterke overeenkomst met die van de matig droge Haarpodzolgronden,
waarmede zij qua ligging in het terrein (op kleine rugjes of
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LEGENDA
Holtpodzol- Ve Idpodzol •
gronden
gronden

Laarpodzol - Haarpodzol •
gronden
gronden

Enkeerd-»
gronden

Bruine beekeerdgronden

G ooreerdgronden

Vorstvaaggronden

Stortgronden

— Bodem subgroepen

^-Textuur

Zeer droge gronden
Yz71

matig grof, leemarm

Droge gronden
Ed52c

matig fijn,leemarm en zwak
sterk

Matig droge gronden
Hm52r

Hm52

of

zeer sterk

matig fijn/

zOm52y

lemig

lemige ondergrond

leemarm en zwak lemig

matig fijn, zwak en sterk lemig

H m54r
Vochtige gronden
Hv52

zOv52y

cHv52

Hv54r

Ev54c

b Zv54g

Zv54c

Xv54

matig fi n,

leemarm en zwak lemig

matig fi n,

zwak en sterk

matig fi n, sterk en

b Zv56g

lemig

zeer sterk lemig

Natte gronden
Hn52
Zn54c

ONDERSCHEIDINGEN

(a)

vergraven

huis met erf

(cl

cultuurinvloed

wa te r

j • • • • -J (2)

zanddek

O p m . ( . . . ) l e t t e r w a a r m e d e d e 1t o e v o e g i n g
in het rapport wordt aangeduid.
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OVERIGE

Legenda van de bodemkaart

CD

groeve
— belangrijkste

leemarm en zwak lemig

matig fi n/

zwak en sterk

matig fi n, sterk en

b Zn56g

TOEVOEGINGEN

matig fi n,

water lossingen

lemig

zeer sterk

lemig
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kopjes) ook overeenkomen.
Of de zuurgraad van de vochtige Vorstvaaggronden overeenkomt
met de Beekeerdgronden of met de Veldpodzolgronden is moeilijk te
zeggen.

4. D_E__L_E_G_E_N_2 = A
De legenda is de verklarende lijst (afb. 19) van systematisch
gerangschikte bodemeenheden, die op de bodemkaart voorkomen. Zij
berust op de Nederlandse bodemclassificatie en is hier op de bos
bouw afgestemd. Dit laatste wil zeggen,dat de bodemeigenschappen,
die voor de bosgroei van belang worden geacht, zodanig in de le
genda zijn verwerkt, dat de kaarteenheden een min of meer duide
lijk verschil in bosbouwkundige betekenis hebben.
Onder bosbouwkundige betekenis verstaan we in de eerste
plaats de opbrengst aan hout, maar daarnaast ook de invloed van
een bemesting of grondbewerking, de mate waarin bodemverwildering
kan optreden, de kans op verstuiving e.d..

4.1 DE OPZET VAN DE LEGENDA
De hoofdindeling van de legenda wordt gevormd door de 8 bodemsub
groepen en de zgn. "Stortgronden", waarvan de belangrijkste ken
merken in hoofdstuk 3*4 zijn besproken.
Het zijn:
Holtpodzolgronden
Y
Veldpodzolgronden
H
Laarpodzolgronden
cH
Haarpodzolgronden
H
Enkeerdgronden
E
Bruine Beekeerdgronden
bZ
Gooreerdgronden
Z
Vorstvaaggronden
0
T"
Stortgronden
Binnen deze subgroepen zijn, op grond van bosbouwkundige overwe
gingen een aantal gronden onderscheiden, die als kaarteenheid
aangeduid worden. Deze kaarteenheäeft zijn op de bodemkaart (bijlage
1) aangegeven als gekleurde, gecodeerde vlakken. Binnen een derge
lijk vlak kunnen de eigenschappen van de bodem als nagenoeg gelijk
worden beschouwd.
De onderverdeling van deze bodemsubgroepen in kaa.rteenheden
geschiedt naar één of meer van de volgende eigenschappens
de ligging van het grondwater t.o.v. het maaiveld
de grofheid van het zand
het leemgehalte
de aanwezigheid van een opgebracht zanddek
het leemgehalte van de ondergrond
het voorkomen van cultuurinvloed
de grondbewerking of vergraving.
De ligging van het grondwater t.o.v. het maaiveld
Naar de ligging van het grondwater ten opzichte van het maaiveld
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is een indeling in vo£htklassen gemaakt; nat, vochtig, matig droog,
droog en zeer droog.
Deze indeling is gebaseerd op het voorkomen van gleyverschijnselen in het bodemprofiel. De diepteligging van de bovenkant van
deze gleyverschijnselen komt gewoonlijk overeen met de gemiddeld^
ho£gste i grondwaterstand. De indeling naar vochtklassen is ontwor
pen om de vochtvoorziening vanuit het grondwater bij benadering
aan te geven. Diep hu.meu.ze, diep doorwortelbare gronden (Enkeerdgronden) of gronden met een vochthoudende ondergrond (leemlagen)
zullen bij een lage grondwaterstand een even goede vochtvoorzie
ning kunnen hebben als gronden met een hogere grondwaterstand,
maar met een geringe bewortelingsdiepte. Voor de Enkeerdgronden
zijn dan ook afwijkende vochtklassen opgesteld, waarbij met de
mogelijkheid van diepe beworteling rekening is gehouden.
De vochtklassen voor de Holtpodzolgronden, Humuspodzolgronden,
Beekeerdgronden, Gooreerdgronden en Yorstvaaggronden worden als
volgt omschreven;
Vochtklasse;

Diepte beneden maaiveld van de bo
venzijde van de gleyverschijnselen

nat
vochtig
matig droog
droog
zeer droog

tussen
tussen
tussen
tussen
dieper

0 en 4-0 cm
40 en 60 à 70 cm
60 à 70 en 80 à 100 cm
80 à 100 en 200 cm
dan 200 cm

De vochtklassen voor de Enkeerdgronden zijn;
Vochtklasse:

Diepte beneden maaiveld van de bo
venzijde van de gleyverschijnselen

vochtig

tussen 40 en 100 cm of bij een A1
dikker dan r [0 cm binnen 30 cm vanaf
de onderkant van de A1
tussen 100 en 180 cm of bij een A1
dikker dan 70 cm dieper dan 30 cm
vanaf de onderkant van de A1

droog

De grofheid van het zand
Deze wordt uitgedrukt in de mediaan M50 van de zandfractie (de
deeltjes tussen 50 en 2000 mu). Er zijn drie klassen onderscheiden:
matig grof zand
5 M50 tussen 210 en 420 mu
matig fijn en matig grof zand ; M50 tussen 1 50 en 420 mu
matig fijn zand
p M50 tussen 150 en 210 mu
Het leemgehalte
Waar het leemgehalte (percentage minerale delen <50 mu) zijn 4
klassen onderscheiden;
Omschrijving

Leemgehalte

leemarm en zwak lemig
minder dan 17-3^0
zwak lemig en sterk lemig
tussen 10 en 32-^fó
sterk lemig en zeer sterk lemig tussen 17's~ en 501o
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Daar het leemgehalte binnen korte afstand sterk kan wisselen, kan
het slechts globaal worden weergegeven in klassen, die elkaar
ruim overlappen.
^

De aanwezigheid van een opgebracht zanddek
Gronden met een zanddek (géén stuifzand) van 30 tot 40 cm dikte
worden eveneens met een signatuur (toevoeging z). aangegeven. Het
zand is afkomstig uit de ontxrateringssloten en -greppels.
Het voorkomen van cultuurinvloed
Gronden waarop tijdelijk landbouw is uitgeoefend of die als tuin
grond of kwekerij gebruikt zijn of worden, zijn gewoonlijk te her
kennen aan een dunne, min of meer, homogene A1. Zij worden met
een bepaalde signatuur (toevoeging c) aangegeven.
De grondbewerking of vergraving
Een deel van de gronden van de Slangenburg is ondiep, d.w.z. tot
50 à 70 cm bewerkt. Plaatselijk treft men een herhaalde en dan
vaak ook tot 70 à 80 cm diepe grondbewerking aan. Ondiepe èn
diepe grondbewerking zijn met dezelfde signatuur (toevoeging a)
op de bodemkaart aangegeven.
4.2 DE CODERING
Op de bodemkaart zijn de kaarteenheden met een kleur en een code
en so<ms bovendien een signatuur (toevoeging) aangegeven.
De code is een combinatie van letters en cijfers, die steeds
in een vaste volgorde staan. Elke letter of cijfer heeft betrekking
op bepaalde kenmerken of eigenschappen van de kaarteenheden.
De voordelen van deze codering zijn dat men verschillende
bodemkaarten gemakkelijker kan vergelijken en dat enkele belang
rijke bodemeigenschappen hieruit direct kunnen worden afgeleid.
Dit laatste behoeft enige toelichting.
De code is samengesteld uit één hoofdletter, kleine letters
en cijfers. In sommige gevallen is de hoofdletter onderstreept.
De hoofdletter alleen, al dan niet onderstreept, of de hoofdletter
in combinatie met een kleine letter ervoor, geeft de hoofdindeling
aan.
Holtpodzolgronden
Y
H
Veldpodzolgronden
Laarpodzolgronden
cH
Haarpodzolgronden
H
Enkeerdgronden
E
Bruine Beekeerdgronden
bZ
Gooreerdgronden
Z
Vorstvaaggronden
0
Stortgronden
X
Een streepje onder de hoofdletter geeft het voorkomen van
ijzerhuidjes rondom de zandkorrels direct onder de A- en B-horizont aan.
De kleine letter vóór de hoofdletter zegt iets over de aard,
dikte en kleur van de Â1. De kleine letter achter de hoofdletter
geeft de vochtklasse aan.
Het eerste cijfer achter de hoofdletter geeft de grofheid
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Kleine letter voor de
hoofdletter

De ge
codeerde

Hoofdletter, al dan niet onder Kleine let
streept, en al dan niet met een ter achter
de hoofd
kleine letter ervoor
letter

Eerste cijfer

Tweede cijfer

Kleine letter achter de cijfers

kaarteen
heid

Indeling naar de aard en
dikte van de A

Indeling naar bodemsubgroep

Indeling
naar de
vochtklasse

Indeling naar de grof
heid van het zand

Indeling naar de
lemigheid

Indeling naar de aard van de ondergrond en de
aanwezigheid van roest

Yz71

geen indeling

Y=Holtpodzolgrond

z=zeer droog 7=matig grof zand

1=leemarm

Hn52
Hv52
Hv54r
Hm54r
Em52

geen indeling
tl
It
tl
t!
it
tt
M
tt

H=Veldpodzolgrond
H=
"
H"
H=
"
H"

n=nat
v=vochtig
v-vochtig
m=matig droog
m= "
"

5=matig fijnzandig
5= n
H
H
tt
5= n
rt
5« "
"

2=leemarm
2-s
"
4=zwak en
tt tl
2=leemarm

cHv52

c-matig dikke Â1

cH=Laarpodzolgrcnd

v=vochtig

5-matig fijnzandig

2=leemarm en zwak lemig

geen indeling

Hm52r

geen indeling

H-Haarpodzolgrond

m=matig droog 5=matig fijnzandig

2=leemarm en zwak lemig

r=rijk, d.w.z» roest en concreties in B en C

Ev54o
Ed52o

geen indeling
M
tl

E=Enkeerdgrond
B»
"

v=vochtig
d=droog

5-matig fijnzandig
5= n
ti

4=zwak en sterk lemig
2«leemarm en zwak lemig

c«afwisselend B-en C-korizont onder Aan
tt
n tt it
.n
tt
it
Css

bZn56g

bruine A1

bZ-Bruine Beekeerdgrond

n=nat

5-matig fijnzandig

6=sterk en zeer sterk
lemig
6«sterk en zeer sterk
lemig
4=zwak en sterk lemig

g_

tt

II

II

It

M

M

g_

It

tt

II

II

tt

tt

4=zwak en sterk lemig
«
n
»
»

c=afwisselend met en zonder zwakke podzol B
M
II tt
tt
It
tt
tl
y=zwakke moderpodzol-B
y_
II
II
ft

bZv56g

tt

n

bZ=

"

"

v=vochtig

bZv54g

n

n

bZ=

"

"

V—

"

5»

M

"

5=

"

11

geen indeling
en zwak lemig
"
"
"
sterk lemig
tl
n
en zwak lemig

Zn54o
Zv54o

geen indeling
n
n

Z=Gooreerdgrond
Z"

n=nat
v-vochtig

zOv52y
z0m52y

z-dunno humusarme A1
Z- »
"
n

0 =Vorstvaaggrond
Ö"

v-vochtig
5=matig fijnzandig
»»
m-matig droog 5= «»

2-leemarm en zwak lemig
2=
n
n
n
n

Xv54

geen indeling

X=Stortgrond

v=vochtig

4=zwak en sterk lemig

Afb. 20*

De betekenis van de letters en cijfers in de code»

5=matig fijnzandig
5= »
"

5-matig fijnzandig

geen indeling
II
II
rasrijk, d.w.z. roest en concreties in B en C
pB tt
it
m
ti
tt
tt tt tt tt
geen indeling

g=roest binnen 35 cm beneden maaiveld

,
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van
nog
van
per

het zand, het tweede cijfer de lemigheid weer. Komt hierachter
een kleine letter dan zegt deze doorgaans iets over de aard
de ondergrond of het voorkomen van roestverschijnselen ondie
dan 35 cm beneden maaiveld.
De betekenis van de letters en cijfers in de code van alle
voorkomende bodemeenheden wordt in een tabel (afb. 20) nader toe
gelicht.

4.3 DE KAARTEENHEDEN
In het onderstaande wordt van iedere kaar.teenheid een karakteris
tiek gegeven en worden de ligging en de oppervlakte in ha (en in
c /o
van de totale oppervlakte) vermeld. Bij de beschrijving van de
bodemprofielen wordt geregeld verwezen naar de algemene beschrij
ving in hoofdstuk 3«4« De geologische afzetting wordt aangegeven
en tevens is van een aantal kaarteenheden de vegetatie door ver
melding van de aangetroffen associatie(s) gekarakteriseerd.
De geschiktheid voor lariks, douglas, groveden, inlandse eik
en fijnspar en de kans op het optreden van bodemverwildering,
eventueel gevolgd door enkele aanvullende opmerkingen, besluiten
de per kaarteenheid vermelde gegevens.
De voornaamste daarvan vindt men bijeen in de
als bijlage 7
bij het rapport gevoegde tabel.
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Kaarteenheid

Yz71.

Omschrijving

Zeer droge Holtpodzolgronden, leemarm en matig
grofzandig.

Ligging en
oppervlakte

Op de hoogste delen va.n het gebied van de ri
vierduinen (de l/range Bulten en 't Elberg).
De oppervlakte bedraagt 17*50 ha (3/^)«

Kenmerken en
eigenschappen

Gronden met een 10-20 cm dikke, donkergrijze,
matig humeuze bovenlaag (Al), geleidelijk over
gaande in de meestal matig humusarme, bruine
B-horizont. Deze gaat zeer geleidelijk over in
het humusloze en leemarme, geelbruine zand van
de ondergrond (C-horizont). In de A-horizont
is vaak een micropodzol ontwikkeld. Hier en
daar komen in de ondergrond enkele dunne oranje
bruine klei-ijzerbandjes voor (fibers). Het
zand is over het algemeen goed gesorteerd en
mineralogisch vrij rijk.
De mediaan van het zand is 210-420 mu, het leemgehalte 0-10fo.
Als gevolg van de hoge ligging, de geringe lemigheid en de grofheid van het zand zijn het
zeer droge gronden. Slechts hier en daa.r zijn
deze gronden ondiep vergraven.
De gemiddeld
Hoogste grondwaterstand ligt die
per dan 180 cm beneden maaiveld.

Geologische
afzetting

Rivierstuifzand.

Vegetatie

Querco-Betuletum, Lonicera variant en VioloQuercetum, arme variant.

Bodemwaardering

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

lariks ongeschikt.
douglas matig geschikt.
groveden geschikt
inlandse eik ongeschikt.
fijnspar matig geschikt.

Hoewel de profielontwikkeling en de mineralogi
sche rijkdom van het zand niet ongunstig zijn,
brengt de grote droogtegevoeligheid van deze
gronden grote risico's met zich mee voor de
teelt van lariks en douglas, vooral in de jeugd.
Aan de randen van de complexen Holtpodzolgron
den, waar de wortels van de bomen kunnen'profiteren van bereikbaar grondwater of van de lemige
ondergrond, is de groei van het bos duidelijk
gunstiger.
Bodemverwildering kan in sterke mate optreden.

- 33 Kaarteenheid

Hn52 (c).

Omschrijving

Natte, roestarme Veldpodzolgronden, leemarm en
zwak lemig, matig fijnzandig, met cultuurinvloed.

Ligging en
oppervlakte

In enkele ven- of geulvormige laagten, verspreid
in het gebied, voornamelijk in het noordelijke
deel van de Slangenburg. De oppervlakte bedraagt
10.75 ha (2/i).

Kenmerken en
eigenschappen

Deze gronden onderscheiden zich van de algemene
omschrijving in hoofdstuk; 3»4 door hun 20 à
30 cm dikke, min of meer homogene bovengrond
(Al), ontst aan door gebruik als cultuurgrond
(veelal weiland). Waarschijnlijk is hierdoor
de vruchtbaarheid hoger geworden. De B"g"- en
C"g"-horizont zijn roestloos of roestarm ont
wikkeld. Plaatselijk komen deze gronden voor
çiet een moerige (venige) A1 , soms zijn ze on
diep vergraven.
De mediaan van het zand is 150-210 mu, het leemge hal t e 0-1 7~g/j.
De vochtvoorziening is over het algemeen goed,
plaatselijk bestaat er gevaar voor waterover
last.
De gemiddeld* hoogste grondwaterstand ligt
tussen 0 en 4O cm beneden maaiveld.

Geologische
afzetting

Dekzand of mengzand.

Vegetatie

Geen opname.

Bodemwaardering

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

lariks matig geschikt.
douglas ongeschikt.
groveden geschikt.
inlandse eik ongeschikt.
fijnspar matig geschikt.

De gronden hebben neiging tot sterke bodemver
wildering. Grondbewerking heeft voornamelijk
betekenis met het oog op onkruidbestrijding.
Waar deze gronden langdurig en intensief zijn
bemest, bestaat de mogelijkheid van een hogere
pH, hetgeen voor naaldhout minder gunstig, voor
loofhout gunstig kan zijn.
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Kaarteenheid

Hv52 (a).

Omschrijving

Vochtige, roestarme Veldpodzolgronden, leemarm
en zwak lemig, matig fijnzandig, vergraven.

Ligging en
oppervlakt?

In de vlakke lagere delen van de Slangenburg,
tussen hogere gronden of aLs kopjes of rugjes in
lage gebieden. De oppervlakte "bedraagt 8.50 ha
(1/0 •

Kenmerken en
eigenschappen

Een tot 30 à 60 cm omgewerkte heterogene boven
laag (A+B+C"g")p, bestaande uit brokken zwart,
sterk humeus zand (Al), brokken bruin, matig
humeus, roestloos of roestarm zand (B2) en brok
ken grijsgeel, roestloos of roestarm zand (C"g")«
Onder deze bovenlaag en hiervan scherp geschei
den ligt de grijsgele, roestloze of roestarme
ondergrond (C"g")« Plaatselijk komen tot 100
cm diepte vergraven gronden voor.
De mediaan van het zand is 150-210 mu, het leemgehalte 0-1 ijf/o.
Het zijn goed vochthoudende gronden met een
gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen 40 en
60 à 70 cm beneden maaiveld.

Geologische
afzetting

Dekzand of mengzand.

Vegetatie

Querco-Betuletum, Cladonia variant en Lonicera
variant.

Bodemwaardering

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

lariks geschikt.
douglas matig geschikt.
groveden zeer geschikt.
inlandse eik ongeschikt.
fijnspar matig geschikt.

Op deze gronden is een sterke bodemverwildering
mogelijk.
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Kaarteenheid

Hv52 (a)(z).

Omschrijving

Vochtige, roestarme Veldpodzolgronden, leemarn
en zwak lemig, matig fijnzandig, vergrepen en
met een zanddek.

Ligging en
oppervlakte

Als vrij vlakke en vrij grote laagten in het
noorden van de Slangenburg, als kleine laagten
of als opduikingen in beekafzettingen in het
overige van het gebied. De oppervlakte bedraagt
22.5 ha (4 c /o).

Kenmerken en
eigenschappen

Als Hv52 (a), doch met een heterogeen zanddek
van 30 à 50 cm dikte, bestaande uit materiaal,
afkomstig uit de op regelmatige afstand gegra
ven greppels, de (A+B+C"g")p-horizont.
Plaatselijk zijn deze gronden vergraven tot
maximaal 100 cm diepte.
De mediaan van het zand is 150-210 mu, het
leemgehalte 0-1 7-3$•
De vochthoudendheid is goed, terwijl de gemiddeld
hoogste
grondwaterstand zich bevindt tussen
40 en 60 à 70 cm beneden maaiveld.

Geologische
afzetting-^

Dekzand of mengzand.

Vegetatie

Geen opname.

Bodemwaardering

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

lariks geschikt.
douglas matig geschikt.
groveden zeer geschikt.
inlandse eik ongeschikt.
fijnspar matig geschikt.

Ondanks en op vele plaatsen wellicht als gevolg
van het zanddek is eer sterke bodemverwildering
mogelijk.
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Kaart eenheid.

Hv52 (c).

Omschrijving

Vochtige, roestarme Veldpodzolgronden, leemarm
en zwak lemig, matig fijnzandig, met cultuurinvloed.

Ligging en
oppervlakte

Als vrij vlakke laagten, voornamelijk in het
noordelijke deel van de Slangenburg. De opper
vlakte bedraagt 24 ha (4$)•

Kenmerken en
eigenschappen

Deze gronden onderscheiden zich van de roest
arme Veldpodzolgronden zoals deze in hoofdstuk
3.4 beschreven zijn door hun 20 à 30 cm dikke,
min of meer homogene bovenlaag (Al), ontstaan
door gebruik als landbouwgrond, veelal weiland.
Waarschijnlijk is de chemische vruchtbaarheid
evenals de pH hierdoor hoger geworden. Zowel
de B- als de C"g"-horizont zijn roestloos of
roestarm ontwikkeld. De gronden, die in bos
liggen zijn vaak ondiep vergraven.
De mediaan van het zand is 150-210 mu, het leemgehalte
De vochtvoorziening is over het algemeen goed,
de gemiddeld' hoogste grondwaterstand ligt tus
sen 40 en 60 à 70 cm.

Geologische
afzetting

Dekzand of mengzand.

Vegetatie

Querco-Betuletum, Lonicera variant en VioloQuercetum, arme variant.

Bodemwaardering

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

lariks geschikt.
douglas matig geschikt.
groveden zeer geschikt.
inlandse eik ongeschikt.
fijnspar matig geschikt.

Op deze gronden is sterke bodemverwildering,
vooral in de vorm van grassen en akkeronkruiden, te verachten.
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Kaarteenheid

Hv54r (a).

Omschrijving

Vochtige, roestige Veldpodzolgronden, zwak en
sterk 1emig, matig fijnzandig, vergraven.

Ligging en
oppervlakte

In verspreid gelegen laagten tussen hogere gron
den of als opduikingen in lagere gronden in de
Slangenburg, voornamelijk ten zuiden van de
Brunsveldse weg. Als opduikingen in lagere gron
den in het Leemscherbos. De oppervlakte be
draagt 36.50 ha ( S f o ) .

Kenmerken en
eigenschappen

Een tot 30 à 60 cm, plaatselijk tot circa 100
cm diep omgewerkte bovenlaag, de (A+B+C"g")phorizont, bestaande uit brokken zwart, humeus
zand (A1 ), brokken grijsbruin tot geelbruin,
matig humeus zand met roestvlekken of roestconcreties (B) en brokken lichtbruin tot olijfgeel, humusloos, roestig zand (C"g"). Onder de
(A+B+C"g")p en hiervan scherp gescheiden ligt
de roestige, lichtbruine tot olijfgele, humusloze ondergrond (C"g M ).
De mediaan van het zand is 150-210 mu, het leemgehalte 10-32-g^o.
De vochtvoorziening is over het algemeen goed.
De gemiddeld
hoogste grondwaterstand ligt tus
sen 40 en 60 à 70 c® beneden maaiveld.

Geologische
afzetting

Dekzand of mengzand.

Vegetatie

Querco-Betuletum, Lonicera variant en VioloQuercetum, arme variant.

Bodemwaardering

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

lariks geschikt.
douglas geschikt.
groveden zeer geschikt.
inlandse eik matig geschikt.
fijnspar geschikt.

Gezien de grotere ijzerrijkdom ten opzichte
van de roestarme, vochtige Veldpodzolgronden
(Hv52) is een andere reactie op bemestingen
mogelijk.
De kans op bodemverwildering is vrij groot.
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Kaarteenheid

Hv54r (c).

Omschrijving

Vochtige, roestige Veldpodzolgronden, zwak en
sterk lemig, matig fijnzandig, met cultuurin
vloed.

Ligging en
oppervlakte

Betrekkelijk kleine oppervlakten verspreid in
de Slangenburg, voornamelijk ongeveer ten
zuiden van de Brunsve 1 dse weg en een zeer ge
ringe oppervlakte in het Leemscherbos, veelal
voor de landbouwcultuur als weiland in gebruik.
De oppervlakte bedraagt 15*25 ha On

Kenmerken en
eigenschappen

overeenkomstig de omschrijving van de "rijkere"
Veldpodzolgronden in hoofdstuk 3.4? echter met
een 20 à 30 cm dikke, zwarte, humeuze, min of
meer homogene bovengrond (A1), ontstaan door
gebruik als landbouwgrond, veelal xireiland.
Waarschijnlijk zijn de chemische vruchtbaarheid
en de pH hierdoor hoger geworden. V/aar deze
gronden in bos liggen, zijn ze soms ondiep ver
graven.
De mediaan van het zand is 150-210 mu, het
leemgehalte 10-32-g^.
De gronden zijn goed vochthoudend, de gemiddeld
hoogste
grondwaterstand bedraagt 40 tot 60 à
70 cm beneden maaiveld.

Geologische
afzetting

Dekzand of mengzand.

Vegetatie

Geen opname.

Bodemwaardering

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

lariks geschikt.
douglas geschikt.
groveden zeer geschikt.
inlandse eik mat".g geschikt.
fijnspar geschikt.

De kans op bodemverwildering, vooral in de
vorm van grassen en akkeronkruiden is groot,
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Kaarteenheid

Hm52 (a)(z).

Omschrijving

Matig droge, roestarme Veldpodzolgronden, leemarm en zwak leinig, matig fijnzandig met sterk
of zeer sterk lemige ondergrond.

Ligging en
oppervlakte

In vrij grote begreppelde laagten in het noor
delijke gedeelte van de Slangenburg en verder
verspreid in de Slangenburg. De oppervlakte
bedraagt 22.75 ha (4f^)•

Kenmerken en
eigenschappen

Als Hv52 (a)(z), doch met een wat diepere grond
waterstand. Het zijn hierdoor matig droge gron
den met een gemiddeld
hoogste grondwaterstand
van 60 à 70 tot 80 à 100 cm beneden maaiveld
(veelal 80 à 100 cm). Door de lemige ondergrond
is de vochtvoorziening echter vrij goed.
De mediaan van het zand is 150-210 um, het leemgehalte 0-1 7^f/o.

Geologische
afzetting

Dekzand of mengzand.

Vegetatie

Querco-Betuletum, Lonicera variant en VioloQuercetum, arme variant.

Bodemwaardering

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

lariks geschikt.
douglas geschikt.
groveden zeer geschikt.
inlandse eik matig geschikt.
fijnspar geschikt.

Een sterke bodemverwildering is mogelijk.

- 40 -

Kaart eenheid.

Hm52 (a)(c).

Omschrijving

Matig droge, roestarme Veldpodzolgronden, leemarm en zwak lemig, matig fijnzandig met sterk
of zeer sterk lemige ondergrond, vergraven en
met cultuurinvloed.

Ligging en
oppervlakte

Een klein complex in vak 14 van de Slangenburg
met een oppervlakte van 1 .50 ha (0.5/^)«

Kenmerken en
eigenschappen

Als Ïïv52 (a), doch met een 10 à 30 cm dikke,
humeuze, vrij homogene bovengrond (A1.) ontstaan
door gebruik als landbou\</grond of kwekerij.
Door deze cultuurinvloed kunnen zowel de pH
als de vruchtbaarheid van de bovengrond iets
hoger zijn dan bij Ïïv52 (a).
De mediaan van het zand is 150-210 mu, het
leemgehalte
Zij hebben een wat diepere gemiddeld
hoogste
grondwaterstand 1 deze ligt op 60 à 70 tot 80
à 100 cm beneden maaiveld.
Door de lemige ondergrond hebben zij echter nog
een redelijke vochtvoorziening.

Geologische
afzetting

Dekzand of mengzand.

Vegetatie

Violo-Quercetum, arme en rijke variant en
Querco-Carpinetum.

Bodemwaardering

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

lariks geschikt.
douglas geschikt.
groveden zeer geschikt.
inlandse eik matig geschikt.
fijnspar geschikt.

Een sterke bodemverwildering is mogelijk.
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Kaarteenheid

Hm54r (a)(z).

Omschrijving

Matig droge, roestige Veldpodzolgronden, zwak
en sterk lemig, matig fijnzandig met sterk of
zeer sterk lemige ondergrond, vergraven en met
een zanddek.

Ligging en
oppervlakte

Onder bos, voornamelijk ten zuiden van de Brunsveldse weg, in laagten tussen hogere gronden of
als opduikingen in lagere gronden. De opper
vlakte bedraagt 12 ha (2$>).

Kenmerken en
eigenschappen

Als Hv54 r (a), doch met een heterogeen zand
dek van 30 à 50 cm dikte, bestaande uit materi
aal, afkomstig uit dc op regelmatige afstand
gegraven greppels. In dit zanddek komt plaat
selijk een dunne micropodzol voor. Plaatselijk
zijn zij diep (tot ca. 100 cm) vergraven.
De mediaan van het zand is 150-210 nu, het leemgehalte 10-32-g^.
De gemiddeld
hoogste grondwaterstand ligt tus
sen 60 à 70 en 80 à 100 cm (veelal 80-100).
Door de lemige ondergrond is de vochtvoorziening echter nog redelijk.

Geologische
afzetting

Dekzand of mengzand.

Vegetatie

Violo-Quercetum, arme variant.

Bodemwaardering

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

lariks geschikt.
douglas geschikt.
groveden zeer geschikt.
inlandse eik matig geschikt.
fijnspar geschikt.

Vanwege het zanddek eix de relatief grotere
ijzerrijkdom kunnen deze gronden anders op een
bemesting reageren dan de roestarme Veldpodzol
gronden. Een sterke bodemverwildering is moge
lijk, veelal als gevolg van het zanddek.
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Kaarteenheid

cHv52.

Omschrijving

Vochtige Laarpodzolgronden, leemarm en zwak
lemig, matig fijnzandig.

Ligging en
oppervlakte

Enkele kleine lager liggende percelen, voorna
melijk in gebruik voor de landbouw. De opper
vlakte bedraagt 13»5 ha (2$).

Kenmerken en
eigenschappen

Overeenkomstig de algemene beschrijving in
hoofdstuk 3»4» Door de bemesting zijn een hogere
voedingstoestand en een hogere pH van de A1
mogelijk. De B- en de C-horizont zijn roestloos
of roestarm ontwikkeld, doch een deel van deze
gronden, bijv. in het zuiden van vak 12 is
roestig en wat lemiger.
De mediaan van het zand is 150-210 mu, het

leemgehalte 0-17"g/à.
Het zijn goed vochthoudende gronden met een
gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen
40 en 60 à 70 cm beneden maaiveld.
Geologische
afzetting

Dekzand of mengzand.

Vegetatie

Geen opname.

Bodemwaardering

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

lariks geschikt.
douglas matig geschikt.
groveden zeer geschikt.
inlandse eik matig geschikt.
fijnspar matig geschikt.

Op deze gronden is een sterke bodemverwildering
mogelijk. Grondbewerking zal dan ook voorname
lijk effect hebben voor onkruidbestrijding.
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Kaarteenheid

Hm52r (a).

Omschrijving

Matig droge, roestige Haarpodzolgronden, leemarm en zwak lemig, matig fijnzandig met sterk
of zeer sterk lemige ondergrond, vergraven.

Ligging en
oppervlakte

Op kleine ruggen en koppen voornamelijk in het
middengedeelte van de Slangenburg. De opper
vlakte bedraagt 20.50 ha (3.5$)•

Kenmerken en
eigenschappen

Een tot 30 à 60 cm diep omgewerkte bovenlaag,
de (A+B+C"g")p-horizont, bestaande uit brokken
zwart humeus zand (A1), brokken donkergrijs,
humusarm zand (A2), loodzand), brokken zwart
sterk humeus zand (B2h), brokken sterk roestig
tot oranjebruin, matig humeus zand met roestconcreties (B) en brokken geelbruin tot oranje
geel, sterk roestig, humusloos zand met roestconcreties (c). Onder deze bovenlaag en hier
van scherp gescheiden ligt de geelbruine tot
grijsgele, roestige, humusloze ondergrond
(C'ign). Tussen 70 en 180 cm gaat de C-horizont
vrij geleidelijk over in sterk of zeer sterk
lemig, grijsgeel of olijfgrijs, sterk roestig
zand. V/aar de lemige ondergrond uit lössleem
of rivierleem bestaat, kan hij kalkhoudend zijn
of althans een hogere pH hebben dan de boven
grond.
De mediaan van het zand is 150-210 nu, het
leemgehalte 0-1 7~W<>.
Het zijn gronden, die vrij hoog boven het grond
water liggen (gemiddeld hoogste grondwaterstand
tussen 60 à 70 en 80 à 100 cm), doch dank zij
de lemige ondergrond toch als goed vochthoudend
beschouwd moeten worden.

Geologische
afzetting

Dekzand op mengzand co rivierzand; Mengzand op
rivierzand; Dekzand op lossleem, eventueel op
rivierzand.

Vegetatie

Querco-Betuletum, Cladonia en Lonicera variant;
Violo-Quercetum, arme variant.

Bodemwaardering

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

lariks geschikt.
douglas geschikt.
groveden zeer geschikt.
inlandse eik matig geschikt.
fijnspar geschikt.

De bodemverwildering kan vrij sterk zijn.
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Kaarteenheid

; Hm52r (c).

Omschrijving

s Hatig droge, roestige Haarpodzolgronden, leemarm en zwak lemig, matig fijnzandig met sterk
of zeer sterk lemige ondergrond, met cultuur
invloed.

Ligging en
oppervlakte

In de Slangenburg met een oppervlakte van 2 ha
(0.5 fo).

Kenmerken en
eigens chappen

Overeenkomstig de omschrijving in hoofdstuk 3«4>
doch met een 10 à 30 cm dikke, humeuze, vrij
homogene bovenlaag (A1), ontstaan door het ge
bruik als landbouwgrond of kwekerij. De pH en
de vruchtbaarheid van de bovengrond kunnen hier
door iets hoger zijn dan bij Hm52r (a).
De mediaan van het zand is 150-210 mu, het
leemgehalte 0-1 7"g^«
Het zijn matig droge gronden met een gemiddeld
hoogsto
grondwaterstand tussen 60 à 70 e n 80
à 100 cm beneden maaiveld.

Geologische
afzetting

Dezelfde als bij Hm52r (a).

Vegetatie

Geen opname.

Bodemwaardering

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

lariks geschikt.
douglas geschikt.
groveden zeer geschikt.
inlandse eik matig geschikt.
fijnspar geschikt.

De bodemverwildering kan sterk zijn, vooral in
de vorm van grassen.

- 45 Kaarteenheid

Ev54c.

Omschrijving

Vochtige Enkeerdgronden, zwak en sterk lemig,
matig fijnzandig.

Ligging en
oppervlakte

In vrij grote complexen, die grotendeels als
bouwland in gebruik zijn, verspreid in de
Slangenburg. Hoewel minder opvallend dan de
droge Enkeerdgronden liggen zij toch relatief
hoog als "horsten" in het landschap. De opper
vlakte bedraagt 104-50 ha (18 c /o).

Kenmerken en
eigenschappen

Een 50 à 110 cm dikke, homogene, donker grijs
bruine tot zeer donker bruine, humeuze boven
grond (Aan) gaat vrij geleidelijk over in een,
door grondwaterinvloed vaal grijsbruine, vaak
roestige, humeuze Aan"g"-horizont. Soms gaat
dit bouwlanddek vrij scherp over in de bruin
gele, geelgrijze of lichtgrijze, aidai niet
sterk roestige, humusloze C"g"-horizont van
een Beekeerdgrond, een Gooreerdgrond of een
Veldpodzolgrond.
Elders gaat de Aan"g"-horizont geleidelijk over
in de donkerbruine tot donker geelbruine, al
den niet roestige B-horizont van een Veldpodzol
grond. Hieronder ligt de grijsgele, gebleekte,
al dan niet roestige ondergrond (C"g"-horizont).
Be mediaan van het zand is 150-210 mu, het
leemgehalte 10-32-g^o.
Het zijn ten gevolge van hun lemigheid, het
iets hogere humusgehalte (naar schatting ca.
5 fo) on de gunstige stand van het grondwater,
zeer vochthoudende gronden. De gemiddeld'
hoogste grondwaterstand ligt tussen 40 en 100
cm of bij een Aan dikker dan 70 cm, niet meer
dan JO cm beneden de onderkant van de Aan.
Doordat ondieper dan 18O cm veelal ook een
sterk of zeer sterk lemige ondergrond aanwezig
is, hebben deze gronden ook in droge perioden
een voldoende vochtreserve.

Geologische
afzetting

Dekzand op mengzand op rivierzand.

Vegetatie

Violo-Quercetum, rijke en arme variant; Querco-Carpinetum; Stachyo-Quercetum; Pruno-Fraxinetum.

Bodemwaardering

s Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

lariks zeer geschikt.
douglas zeer geschikt.
groveden zeer geschikt.
inlandse eik geschikt.
fijnspar zeer geschikt.

De gronden geven aanleiding tot sterke bodemver
wildering, bijv. in de vorm van grassen, ade
laarsvaren, braam, framboos en dergelijke.
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Kaarteenheid

Ed52c.

Omschrijving

Droge Enkeerdgronden, leemarm en zwak lemig,
matig fijnzandig.

Ligging en
oppervlakte

Voornamelijk als hogere, in het terrein opval
lende ruggen (horsten) in het centrum van de
Slangenburg. Verder op een vlakker plateau
tussen rivierduinen in het zuiden. De oppervlak
te "bedraagt 1 5 ha (3 c l).

Kenmerken en
eigenschappen

Overeenkomstig de algemene beschrijving in
hoofdstuk 3«4» Onder het zwarte, humeuze bouwlanddek (Aan) bevindt zich veelal de geelbruine
B-horizont van een droge Holtpodzolgrond. De
A1-horizont van het oorspronkelijke profiel,
de Holtpodzolgrond, is dan in het bouwlanddek
opgenomen. Soms komt onder het bouwlanddek een
deel van een droge of matig droge Haarpodzolgrond voor. Behalve de B2h- en de B2-horizont,
is dan vaak ook nog de A2-(loodzand)horizont
van het onderliggende profiel geheel of gedeel
telijk aanwezig.
Plaatselijk rust het bouwlanddek direct op de
humusloze ondergrond (c).
Het zand in de ondergrond is tot op grote diepte
leemarm of zwak lemig.
De mediaan van het zand i? 150-210 mu, het
leemgehalte 0-17~|?ó.
Deze Enkeerdgronden zijn betrekkelijk droge
gronden. De vochthoudendheid is vrij laag, ten
gevolge van het lage leem-(ca. 12fó) en humusgehalte (-roogstons 4fo vr„n de ^n-horisont).
De gemiddeld
hoogste grondwaterstand ligt
tussen 100 en 180 cm of, als de Aan dikker is
dan 70 cm, meer dan 30 cm beneden de onderkant
van het bouwlanddek.

Geologische
afzetting

Dekzand of mengzand.

Vegetatie

Geen opname.

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt.
Voor douglas zeer geschikt.
Voor groveden zeer geschikt.
Voor inlandse eik matig geschikt.
Voor fijnspar geschikt.
Een sterke bodemverwildering in de vorm van
grassen en akkeronkruiden is waarschijnlijk.
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Kaarteenheid

bZn56g (a).

Omschrijving

Natte Bruine Beekeerdgronden, sterk en zeer
sterk lemig, matig fijnzandig, vergraven.

Ligging en
oppervlakte

Kleine, logo delenrrjihfitbi) oste gobiod in de Slangen
burg, met een oppervlakte van 2.50 ha (0.5fo),

Kenmerken en
eigenschappen

Een 30 à 50 cm, plaatselijk tot ongeveer 100 cm
diep, omgewerkte bovenlaag (A1'g+C"g")p, be
staande uit brokken roestig, grijsbruin, matig
humusarm, lemig zand (A1"g") en brokken grijsgeel tot geelbruin, sterk roestig zand met
roest- en/of mangaanconcreties (C"g").
Onder deze bovenlaag en hiervan niet duidelijk
gescheiden ligt de sterk roestige, grijsgele,
naar beneden toe meer blauwgrijze (gereduceerde)
ondergrond met veel donker roodbruine tot zwar
te roest- en/of mangaanconcreties (C"g").
De pH is in de bovengrond 5»5 tot 6 en loopt in
de ondergrond plaatselijk op tot 6 à 8. Soms
komt hier vrije koolzure kalk voor.
De mediaan van het zand is 150-210 mu, het leemgehalte 17"g"~50 c /o, het lutumgehalte soms meer
dan BJo.
Het zijn natte gronden met een gemiddeld
hoogste grondwaterstand ondieper dan 40 cm
beneden maaiveld.

Geologische
afzetting

=

Beekbezinking of rivierzand,

Vegetatie

% Stachyo-Quercetum en Pruno-Fraxinetum.

Bodemwaardering

; Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

lariks matig geschikt.
douglas matig gerchikt.
groveden matig geschikt.
inlandse eik matig geschikt.
fijnspar geschikt.

Op deze gronden kan een sterke bodemverwildering
optreden onder meer door braam en framboos.
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Kaarteenheid

bZn56g (a)(z).

Omschrijving

Natte, Jruine Beekeerdgronden, sterk en zeer
sterk lemig, matig fijnzandig, vergraven en
met een zanddek.

Ligging en
oppervlakte

Een paar vlakke, zeer lage delen van de Slangen
burg met een oppervlakte van 3 »75 ha (0»5^>).

Kenmerken en
eigenschappen

Overeenkomstig bZn5ög (a), doch met een 20 à
40 cm dik, heterogeen zanddek, afkomstig uit de,
op regelmatige afstand gegraven ontwaterings
greppels (C"g"-horizont).
Het zijn, ondanks de greppels en het zanddek,
natte gronden met een gemiddeld hoogste grond
waterstand ondieper dan 40 cm beneden maaiveld.

Geologische
afzetting

Beekbezinking of rivierzand.

Vegetatie

Stachyo-Quercetum, Pruno-Fraxinetum, Ilacrophorbieto-Alnetum en Irido-Alnetum (alleen langs
greppels).

Bodemwaardering

Yoor
Voor
Voor
Voor
Voor

lariks matig geschikt.
douglas matig geschikt.
groveden matig geschikt.
inlandse eik matig geschikt.
fijnspar geschikt.

In vak 3 (het Goorbos) is de hoge grondwater
stand langdurig. Vermoedelijk omdat overtollig
water van de omgevende landbouwgronden zich
hier verzamelt. Plaatselijk kan dit groeibelemmerend werken op de hier geplante pojmlieren.
Een sterke bodemverwildering, onder meer door
braam en framboos, kan op deze gronden optreden.
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Kaarteenheid

bZn5ég (c).

Omschrijving

Natte, bruine Beekeerdgronden, sterk en zeer
sterk lemig, matig fijnzandig, met cultuurinvloed.

Ligging en
oppervlakte

Vlakke, zeer laag gelegen, vaak uitgestrekte
delen van de Slangenburg, vooral langs de
Slingebeek. Meestal zijn zij in gebruik als
weila.nd. De oppervlakte bedraagt 100.75 ha
(17/0).

Kenmerken en
eigenschappen

Overeenkomstig de algemene omschrijving in
hoofdstuk 3'4> echter met een 10 à 30 cm dikke,
matig humeuze, donkerbruine, min of meer homo
gene bovengrond (Al), die ontstaan is door ge
bruik als landbouwgrond (veelal weiland)« Op
enkele plaatsen bereikt de dikte van de A1 ca.
40 cm. De bovengrond is dan zwarter van kleur.
De mediaan van het zand is 150-210 mu, het
leemgehalte 17Ür~5Ofo, het lutumgehalte soms meer
dan Qfo. Op enkele plaatsen, in het bijzonder
in de beboste complexen, zijn deze gronden on
diep vergraven. De van nature reeds betrekke
lijk hoge pH van deze gronden kan door de
landbouwcultuur nog hoger (tot 6 à 6.5) zijn
opgelopen.
Het zijn natte gronden met een - gemiddeld hoog
ste grondwaterstand ondieper dan 40 cm beneden
maaiveld.

Geologische
afzetting

Beekbezinking of rivierzand.

Vegetatie

Geen opname.

Bodemwaardering

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

lariks matig geschikt.
douglas matig geschikt.
groveden matig geschikt.
inlandse eik matig geschikt.
fijnspar geschikt.

De gronden geven aanleiding tot een sterke
bodemverwildering.
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Kaarteenheid

bZv5ög (a)(z).

Omschrijving

Vochtige Bruine Beekeerdgronden, sterk en zeer
sterk lemig, matig fijnzandig, vergraven en
met een zanddek.

Ligging en
oppervlakte

In de vlakke lage delen, voornamelijk in het
middengedeelte van de Slangenburg. De oppervlak
te bedraagt 42.75 ha {lc/°) •

Kenmerken en
eigenschappen

Als bZn56g (a), maar met een 30 à 50 cm dik,
heterogeen zanddek, afkomstig uit de op regel
matige afstand gegraven greppels (C"g"-horizont).
In dit zanddek heeft zich vaak een micropodzol
(zvokke Holtpodzol) ontwikkeld ter dikte van 30
à 40 cm. Deze bestaat uit een vaalbruine, zwak
lemige en matig humusarme A1 van 10 à 15cm dikte
waaronder
een geelbruine, sterk lemige en
zeer humusarme, zwak roestige en onderaan ge
vlekte B-horizont voorkomt, die moderhumus be
vat. Geleidelijk gaat deze horizont over in het
vergraven Beekeerdprofiel, de (A1 "g" +(T l, g l, )p-h3azDrt.
De mediaan van het zand is 150-210 mu, het leemgehalte 17ü"-50^>, het lutumgehalte soms meer dan
&fo. De pH van het Holtpodzolprofiel in het zand
dek is over het algemeen aanmerkelijk lager
(4*5 "tot 5) dan die van het vergraven Beekeerd
prof iel in de ondergrond, dat minder zuur
(jH 6 tot 6.5) kan reageren en waarvan de pH naar
beneden toe zelfs tot J a B kan oplopen. Plaat
selijk vindt men hier vrije koolzure kalk.
Het zijn goed vochthoudende gronden met een
gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen 40
en 60 à 70 cm beneden maaiveld.

Geologische
afzetting

Beekafzetting of rivierzand.

Vegetatie

Querco-Carpinetum en Stachyo-Quercetum.

Bodemwaardering

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

lariks zeer geschikt.
douglas zeer geschikt.
groveden zeer geschikt.
inlandse eik zeer geschikt.
fijnspar zeer geschikt.

De gronden geven aanleiding tot een sterke
bodemverwildering onder meer door braam en
framboos.
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Kaarteenheid

bZv54g (c).

Omschrijving

Vochtige Bruine Beekeerdgronden, zwak en sterk
lemig, matig fijnzandig, met cultuurinvloed.

Ligging en
oppervlakte

Enkele kleine ruggen op de overgang van rivier
stuifzand en heekbezinking, langs de noordrand
van de Wrange Bulten in het zuiden van de
Slangenburg. Be oppervlakte bedraagt 5*75 ha
(1$).

Kenmerken en
eigenschappen

Als bZn56g (c), doch vaak met een minder lemige
A1 als gevolg van een bijmenging van rivier
stuifzand, een meer geelbruine C"g"-horizont
direct onder de A1 en boven 35 cm minder sterk
roestig.
De mediaan van het zand is 150-210 mu, het
leemgehalte 10-32-?$. Boor de aanwezigheid van
het rivierstuifzand is het zand over het alge
meen iets grover dan bij de overige Beekeerd
gronden. De gronden liggen een paar decimeters
hoger dan de overige Beekeerdgronden en dus
ook wat hoger boven het grondwater.
De gemiddeld hoogste grondwaterstand ligt tus
sen 40 en 60 à 70 cm beneden maaiveld.

Geologische
afzetting

Beekafzetting op rivierstuifzand op rivierzand.

Vegetatie

Geen opname.

Bodemwaardering

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

lariks zeer geschikt.
douglas zeer geschikt.
groveden zeer geschikt.
inlandse eik zeer geschikt.
fijnspar zeer geschikt.

De gronden kunnen aanleiding geven tot sen
sterke bodemverwildering.

-

-

Kaarteenheid

Zn54c (a)(z)«

Omschrijving

Natte Gooreerdgronden, zwak en sterk lemig,
matig fijnzandig, vergraven en met een zanddek.

Ligging en
oppervlakte

Verspreid in de lage delen van de Slangenburg
en een meer aaneengesloten gebied in het Leemscherbos. De oppervlakte bedraagt 9«75 ha (2%).

Kenmerken en
eigenschappen

Overeenkomstig de algemene omschrijving in
hoofdstuk 3 «4» doch met een 30 à 50 cm diep
omgewerkte bovenlaag (A+C"g")p, bestaande uit
brokken sterk humeus, zwart zand (Al) en brokken
grijsbruin tot grijswit gebleekt, rcestloos
of roestarm zand (C"g M ). Onder deze vergraven
bovengrond en hiervan scherp gescheiden, be
vindt zich de grijsbruine of grijswit gebleekte,
-roestloze of roestarme, naar beneden toe sterk
roestige C"g"-horizont. Op ca. 120 cm bevindt
zich de grijsblauwe, sterk gereduceerde G-horizont.
Op de vergraven bovengrond bevindt zich meestal
een 30 à 50 cm dik, heterogeen zanddek, afkom
stig uit de ontwateringsgreppels. Bovenin deze
vergraven en opgeworpen bovenlaag (A+C"g")p
heeft zich vaak, onder invloed van de begroeiing,
de A1 van een micropodzol
humuspodzol)
ontwikkeld, die behalve amorfe humus nog enige
moderhumus kan bevatten.
De gespitte en begraven A1-horizont van het
oorspronkelijke profiel bevat over het algemeen
alleen amorfe humus.
De mediaan van het zand is 150-210 mu, het
leemgehalte 10-32-gfj. De pH van deze Gooreerd
gronden is over het algemeen laag, doch met
het zanddek kan plaatselijk minder zuur materi
aal uit de ondergrond hoog in de huidige hetero
gene bovengrond zijn gekomen.
Een geringe oppervlakte van deze gronden is niet
vergraven, een andere geringe oppervlakte bezit
geen zanddek. Ondanks het zanddek en mogelijk
door een minder goede afwatering zijn het natte
gronden met een gemiddeld hoogste grondwater
stand ondieper dan 40 cm beneden maaiveld.

Geologische
afzetting

Dekzand op mengzand, x^aaronder rivierzand of
Hengzand op rivierzand.

Vegetatie

Violo-Quercetum, arme variant.

Bodemwaardering

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

lariks geschikt.
douglas matig geschikt.
groveden geschikt.
inlandse eik geschikt.
fijnspar geschikt.

Een sterke bodemverwildering is op deze gronden
mogelijk.
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Kaarteenheid

Zn54c (c).

Omschrijving

Natte Gooreerdgronden, zwak en sterk lemig,
matig fijnzandig, met cultuurinvloed.

Ligging en
oppervlakte

In vlakke, lage delen verspreid in de Slangen
burg; een kleine oppervlakte in het Leemscherbos. Soms als bouwland, doch meestal als wei
land gebruikt. De oppervlakte bedraagt 29»25
ha (5fo)-

Kenmerken en
eigenschappen

Overeenkomstig de algemene omschrijving in
hoofdstuk 3.4, maar met een 20-30 cm, soms tot
40 cm dikke, zwarte, vrij homogene, sterk humeuze bovenlaag (Al).
Een deel van deze gronden hooft
een lage lig
ging verkregen, doordat de ondergrond voor een
deel is afgegraven, waarna de bovengrond weer
werd teruggezet. Gewoonlijk werden ze als wei
land in gebruik genomen, waarbij een slechts
10-20 cm dikke, matig homogene, humeuze boven
laag (A1) is ontstaan. Plaatselijk zijn zij
ondiep vergraven. Over het algemeen zal de
bovengrond (A1) een minder lage pH hebben dan
de ondergrond als gevolg van de cultuur. Ook
de vruchtbaarheid zal iets hoger liggen.
De mediaan van het zand is 150-210 mu, het
leemgehalte 10-32-g^.
Het zijn natte gronden met een gemiddeld
hoogste grondwaterstand ondieper dan 40 cm be
neden maaiveld.

Geologische
afzetting

_ Dekzand op mengzand op rivierzand of -leem of
" Mengzand op rivierzand of -leem.

Vegetatie

; Violo-Quercetum, arme en rijke variant.

Bodemwaardering

; Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

lariks geschikt.
douglas matig geschikt.
groveden geschikt.
inlandse eik geschikt.
fijnspar geschikt.

Een sterke bodemverwildering kan op deze gron
den verwacht worden.
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Kaarteenheid

Zv54c (a)(z).

Omschrijving

Vochtige Gooreerdgronden, zwak en sterk lemig,
matig fijnzandig, vergraven en met een zanddek.

Ligging en
oppervlakte

Verspreid in de lage delen van de Slangenburg
of gelegen in geulen tussen Veldpodzol- of
Haarpodzolgronden. De oppervlakte bedraagt 40*50
ha {T/o).

Kenmerken en
eigenschappen

Als Zn54 (a)(z), doch met een iets lagere
grondwaterstand. De vochtvoorziening is goed.
De gemiddeld
hoogste grondwaterstand ligt tus
sen 40 en 60 à 70 cm beneden maaiveld.

Geologische
afzetting

Als bij Zn54c (a)(z).

Vegetatie

Violo-Quercetum, arme en rijke variant en
Querco-Carpinetum.

Bodemwaardering

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

lariks zeer geschikt.
douglas geschikt.
groveden zeer geschikt.
inlandse eik geschikt.
fijnspar zeer geschikt.

Een sterke bodemverwildering is mogelijk.
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Kaarteenheid

zOv52y (a).

Omschrijving

Vochtige Vorstvaaggronden, leemarm en zwak lemig, matig fijnzandig, vergraven.

Ligging en
oppervlakte

Voornamelijk als opduikingen tussen lagere gron
den in de vakken 7 *
8 en 28 van de Slangen
burg.De oppervlakte bedraagt 5 ha {v/o).

Kenmerken en
eigenschappen

Overeenkomstig de algemene omschrijving in
hoofdstuk 3.4, doch met een tot 40 à 50 cm diep,
omgewerkte bovengrond (ß+G : 'g"+A)p, bestaande
uit een grondmassa van bruin tot geelbruin ge
kleurd, zeer humusarm zand, het C"g"-materiaal,
gemengd met B2- en B3-materiaal waarin enkele
kleine brokken gebleekt, matig humusarm, grijs
bruin gekleurd zand (A1), brokken bruin tot
geelbruin, matig humusarm zand (B2) en brokken
bruinoker tot oranjegeel gekleurd, zeer humusarm zand (B3) voorkomen.
Bovenin deze bovenlaag is vaak een 10 à 15 cm
dikkü micropodzol ontstaan, waarvan de B-horizont
amorfe humus bevat.
Onderin de (B+C"g"+A)p-horizont komen gleyverschijnselen voor. Deze gaat zeer geleidelijk
over in de onveranderde, geelbruine tot geelgrijze,
roestige C"g"-horizont, die op zijn beurt over
gaat in de sterk of zeer sterk lemigo, bleek
geelgrijze, door sterke roest- en mangaanvlekken en -concreties bont gekleurde ondergrond.
De mediaan van het zand is 150-210 mu, het
leemgehalte 0-17'zfo. Dit laatste neemt naar be
neden snel toe.

Over het algemeen zijn deze gronden tot op
grote diepte vrij zuur (pH=4-5 tot 5«5)» Het
zijn vochtige gronden met een gemiddeld hoog
ste grondwaterstand v;. 1 40 tot 60 à 70 cm bene
den maaiveld.
Geologische
afzetting
Vegetatie
Bodemwaardering

o

Dekzand op mengzand waaronder rivierzand,

; Querco-Betuletum, Lonicera variant.
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

lariks matig geschikt.
douglas geschikt.
groveden zeer geschikt.
inlandse eik matig geschikt.
fijnspar matig geschikt.

Een vrij sterke bodemverwildering kan optreden
in de vorm van bosbes, Bochtige Smeole un
Molinia.
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Kaarteenheid

i zOm52y (a).

Omschrijving

; Matig droge Vorstvaaggronden, leemarm en zwak
lemig, matig fijnzandig met een sterk of zeer
sterk lemige ondergrond, vergraven.

Ligging en
oppervlakte

Op
en
de
ha

enkele verspreide kopjes in de Slangenburg
op de overgang van le rivierstuifzanden in
Wrange Bulten, De oppervlakte bedraagt 7-75
(1$).

Kenmerken en
eigenschappen

Als zOv52y, doch met gleyverschijnselen eerst
op ca. 60 cm diepte en met een, over het alge
meen minder lemige, verwerkte laag (Ap-laag).
In de ondergrond komt ondieper dan 180 cm een
sterk of zeer sterk lemige zone voor, die zeer
bont is door roestvlekken en ijzer- en mangaanconcreties.
Boven deze lemige ondergrond komt plaatselijk
een oranjebruine laag of een band voor, die
klei/ijzerverbindingen bevat. Rondom de voor
malige zandgroeve in vak 28 ligt een geringe
oppervlakte van deze gronden, die uit Holtpodzolgronden, waarvan de A1 door afplaggen geheel
of gedeeltelijk verdwenen is, ontstaan zijn.
Do zandmediaan komt ongeveer overeen met die
van zOv52y, evenals het
naar beneden toenemen
de leemgehalte.
Dank zij de lemige ondergrond zijn deze humusarme gronden nog redelijk goed vochthoudend.
De gemiddeld
hoogste grondwaterstand ligt
tussen 60 à 70 en 80 à 100 cm beneden maaiveld.

Geologische
afzetting

Dekzand op mengzand op rivierzand.

Vegetatie

Querco-Betuletum, Cladonia variant en Lonicera
variant.

Bodemwaardering

: Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

lariks matig geschikt.
douglas geschikt.
groveden zeer geschikt.
inlandse eik matig geschikt.
fijnspar matig geschikt»

Een sterke bodemverwildering kan vooral in de
vorm van grassen, Dochtige Smecio en bosbes op
treden.

- 57 Kaart eenheid.

zOm52y (a)(c).

Omschrijving

Matig droge Vorstvaaggronden, leemarm en zwak
lemig, matig fijnzandig met een sterk of zeer
sterk lemige ondergrond, vergraven en met cul
tuurinvloed, Een geringe oppervlakte in vak 28
van de Slangenburg 1.50 ha (0.5$)•

Kenmerken en
eigenschappen

Als z0m52y (a), doch inet een 10 à 20 cm dikke,
vrij homogene, matig humeuze "bovengrond (Al),
ontstaan door gebruik als landbouwgrond. Als
gevolg hiervan kunnen zowel de pH als de vrucht
baarheid iets hoger zijn.

Geologische
afzetting

Als bij zOm52y (a).

Vegetatie

Geen opname.

Bodemwaardering

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

lariks matig geschikt.
douglas geschikt.
groveden zeer geschikt.
inlandse eik matig geschikt.
fijnspar matig geschikt.

Een sterke bodemverwildering, vooral in de vorm
van grassen, is waarschijnlijk.
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Kaarteenheid

s Xv54.

Omschrijving

; Vochtige Stortgronden, zwak en sterk lemig,
matig fijnzandig.

Ligging en
oppervlakte

Voornamelijk in de vakken 8, 15 en 16, in de
nabijheid van het kasteel Slangenburg. De opper
vlakte bedraagt 8.25 ha On

Kenmerken en
eigenschappen

overeenkomstig de algemene omschrijving in hoofd
stuk 3.4.
De mediaan van het zand is 150-210 mu, het leemgehalte 10-32-g^.

Geologische
afzetting
Vegetatie

Bodemwaardering

Dekzand, mengzand en rivierzand.

: Querco-Betuletum, Lonicera variant en Violo
Quercetum, arme variant.
t

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

lariks geschikt.
douglas geschikt.
groveden geschikt.
inlandse eik geschikt.
fijnspar geschikt.

Over het algemeen komt op deze gronden een ster
ke bodemverwildering voor, vooral in de vorm van
grassen als Bochtige Smeele, kweekgras en Molinia, adelaarsvaren en dergelijke.

GESCHIKTHEIDSKLASSEN LARIKS (Gebruikte opbrengsttabel Van Soest '54)
1. Zeer geschikt
Geschikt voor het telen van zwaar hout {d .w .z. een opperhoogte van 20 m bij een leeftijd van 30 jaar) met een
massa-omloop van minstens 40 jaar. Absolute boniteit 14
en hoger
2. Geschikt

Geschikt voor het telen van middelzwaar hout (d.w.z. een
opperhoogte van 14-20 m bij een leeftijd van 30 jaar) met
een massa-omloop van maximaal 40 jaar. Absolute boniteit
9-13
3. Matig geschikt
Geschikt voor het telen van licht, hoogstens middelzwaar
hout met een massa-omloop van max. 30 jaar.
Het risico op een terugslag in groei ook op lage leeftijd
(10-15 jaar) is vrij groot. Absolute boniteit 6-8

4. Ongeschikt
Niet geschikt voor de teelt van lariks
GESCHIKTHEIDSKLASSEN DOUGLAS (Gebruikte opbrengsttabel Grandjean en Van Soest '55)
1. Zeer geschikt

Geschikt voor d<s teelt van zwaar hout, de groei zet zich
minstens tot het 50ste jaar voort.
Boniteit I. Absolute boniteit 18 en hoger
2. Geschikt

Geschikt voor de teelt van middelzwaar hout, na bemesting
geschikt voor zwaar hout.
Boniteit I. Absolute bsniteit 12-17
3. Matig geschikt
Geschikt voor de teelt van licht hout, in gunstige geval
len voor middelzwaar hout.
Boniteit II. Absolute boniteit 0-11

4. Ongeschikt
Niet geschikt vcor de teelt van douglas. Boniteit III.
Absolute boniteit 7
lager
GESCHIKTHEIDSKLASSEN GROVE DEN (Gebruikte opbrengsttabel Grandjean en Stoffels '55)
1. Zeer geschikt

Boniteit I-II. Absolute boniteit 6-7
2. Geschikt

Boniteit III. Absolute boniteit 5
3* Matig geschikt
Boniteit IV-V. Absolute boniteit 3"2-4ir

4. Ongeschikt
Boniteit VI. Absolute boniteit 3 en lager
Afb. 21 . Omschrijving geschiktheidsklassen.
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5 • LI==l=2=2=I= I i=ï=è=è=S=2=I=S=î=I=i
Een boderakaart is slechts voor de praktijk bruikbaar wanneer de
waardering van de gronden, hetzij voor de bosbouw als geheel, het
zij voor een aantal houtsoorten, volledig of bij benadering kan
worden aangegeven.
Om een geheel juiste beoordeling te kunnen geven,zou men ener
zijds de bodem in al zijn facetten, anderzijds de eisen, die de
houtsoorten aan de bodem stollen, volledig moeten kennen.
Ons inzicht in de ingewikkelde betrekkingen tussen bodem en bos
is echter verre van volledig. Toch is het mogelijk met de huidige
kennis, in de vorm van zogenaamde geschiktheidsklassen, een voor
de praktijk bruikbare bodemwaardering op te stellen voor de Japanse
lariks, de douglas, de groveden, de inlandse eik en de fijnspar.
Met nadruk zij erop gewezen dat deze geschiktheidsbeoordeling
een eerste benadering is waaraan nog veel verbeterd zal moeten
worden.
Naast deze geschiktheidsbeoordeling kunnen aan de bodemkaart
aanwijzingen worden ontleend, die onder meer betrekking hebben op
de noodzakelijkheid en de uitwerking van een bemesting, de bewortelingsdiepte, de grondbewerking en de kans op bodemverwildering
na sterke dunning of kaalkap. Daarom verdient het aanbeveling,
wanneer bij de houtsoortenkeuze de factor bodem aan de orde komt,
niet alleen de geschiktheidskaarten, maar ook de bodemkaart te
raadplegen.
5.1 DE GESCHIKTHEID; klassen, bepaling en kaarten
De geschiktheid van de grond voor de teelt van lariks, douglas,
groveden, inlandse eik en fijnspar is voor ieder van deze hout
soorten uitgedrukt in een viertal zogenaamde geschiktheidsklassen
en wel: zeer geschikt, (goed) geschikt, matig geschikt en onge
schikt (afb. 21). Deze klassen zijn opgesteld in samenwerking met
het Staatsbosbeheer en het Bosbouwproefstation.
Uit de omschrijving van de klassen blijkt, dat de "massa-om
loop", de "boniteit" en het "risico" van de teelt de maatstaven
voor de geschiktheid zijn. De "produktiel^osten", eveneens een be
langrijke maatstaf, moesten wegens het vrijwel niet beschikbaar
zijn van gegevens buiten beschouwing blijven. De omschrijving van
de klassen is uitvoeriger naarmate er meer bekend was over het
groeiverloop van de houtsoorten op de verschillende gronden. Zo
is in de geschiktheid voor lariks de massa-omloop, de boniteit en
het risico verwerkt. In die voor de groveden, de eik en de fijn
spar alleen de boniteit.
De geschiktheidsklassen voor de fijnspar en de inlandse eik
zijn nog niet omschreven of op andere wijze definitief vastge
legd.
Voor de fijnspar worden voorlopig in grote lijnen de volgende
boniteiten aangehouden: voor de klasse zeer geschikt
boniteit 14 en
hoger; voor de klasse geschikt
boniteit 10 tot 13» voor de klasse
matig geschikt
boniteit 7 "tot 9 en voor de klasse ongeschikt
bo
niteit 6 en lager.
Voor de eik is de aanduiding nog vager. Zeer geschikt komt
overeen met de beste in Nederland bekende groei, bijv. zoals deze
voorkomt in enkele delen van het Liesbos en in sommige buitens op
de rivierkleigronden. Bij de klasse ongeschikt stelle men zich de

- 6o groei voor zoals deze op de arme, droge Humuspodzolgronden van
bijv. de Veluwe voorkomt. De "beide andere klassen liggen hiertussen in, de klasse geschikt aan de hoge kant, de klasse matig geschikt
aan de lage kant.
De bepaling van de geschiktheid van de gronden voor de vijf
houtsoorten berust op resultaten van onderzoekingen op overeen
komstige gronden elders ; op boniteitsgegevens van de Bosinrichting
van het Staatsbosbeheer en verder op visuele beoordelingen van een
aantal opstanden.
De uiteindelijke beoordeling van de geschiktheid is vastgesteld
in overleg met het Staatsbosbeheer. Aan de hiervoor noodzakelijke
visuele beoordelingen werden twee excursies gewijd.
De geschiktheidskaarten zijn vervaardigd om met één oogop
slag een overzicht te krijgen van de plaats en de verdeling van de
produktiemogelijkheden van de grond. Zij zijn afgeleid van de
bodemkaart en geven per houtsoort de geschiktheid weer.
In afb. 22 wordt een overzicht gegeven van de oppervlakte
van iedere geschiktheidsklasse voor lariks, douglas, groveden,
inlandse eik en fijnspar.

Oppervlakten

Geschiktheidsklassen

ha
/o
lariks

c/o
ha
douglas

ha
|
ha
groveden\ inl. eik

ha
$3
fijnspar

zeer geschikt

193.5O 33 168.00 29 401.85 69i 48.50

geschikt

241.35 41 173.50 29

matig geschikt

I32.OO 23 232.IO 40 IO7.OO 18[26O.25 45 111.10 19

ongeschikt

17.50

3

10.75

2

8 193.5O 33

75.5O 13 H92.25 33 279.75 48

-

- I 83-35 14

-

-

Afb. 22. Tabel van de oppervlakte, die ieder van de geschiktheids
klassen voor lariks, douglas, groveden, inlandse eik en
fijnspar inneemt.
5-2 DE GESCHIKTHEIDSBEOORDELING VOOR DB JAPANSE LARIKS'^
De Japanse lariks vraagt een goede vochtvoorziening en een vrij
hoge chemische vruchtbaarheid. In de "Slangenburg" hangt de vocht
voorziening op de lagere gronden voor een belangrijk deel af van de
stand
en de fluctuatie van het grondwater en op de hoger gelegen
gronden bovendien van het humusgehalte en het leemgehalte in bovenen ondergrond. De lariks zal sterk op de hierin voorkomende ver
schillen reageren.
Langdurig , hoge (ondieper dan 40 c m ) grondwaterstanden in het
groeiseizoen verdraagt hij op bepaalde gronden slecht. Hoogste
grondwaterstanden dieper dan 100 cm schijnen voor een goede vocht
voorziening in leemarme en humusarme gronden reeds te laag te
zijn. Een te hoge pH werkt remmend op de groei (Van Goor, 1953b),
terwijl een hoog stikstofgehalte een slechte, slingerende stam
vorm kan veroorzaken. Fosfaat moet in voldoende mate aanwezig
zijn.
')

Men leze op de bodemgeschiktheidskaart voor Japanse lariks
(bijlage 2) onder matig geschikt, tweede regel: het risico op
een terugslag in de groei.

Naar hun geschiktheid voor de teelt van de Japanse lariks kunnen
we de kaarteenheden als volgt indelens
_Z e er_g£S£hikt_ cle_kaar 't eenheden s
Ev54cj bZv56g, Zv54c»
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 193*5 ha (33/^) • Het zijn
alle gronden met een goede vochtvoorziening 'en een relatief hoge
chemische vruchtbaarheid. Dit laatste veroorzaakt echter vaak,
en vooral bij bZv56g, een slechte stamvorm.
Geschikt_d_e kaar t_ eenheden;
Hv52, Hv54r, Hm52, Hm54r, cHv52, Hm52r, Ed52c, Zn54c, Xv54*
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 241 *35 ha {/[V/o). De
vochtvoorziening van deze gronden is goed, hetzij door een gunsti
ge stand van het grondwater (Hv52, Hv54 r > cHv52, Xv54) hetzij, wan
neer het grondwater wat dieper staat, door een sterk of zeer sterk
lemige, vochthoudende ondergrond (Hm52, Hm54r, Hm52r).
De vrij hoge grondwaterstanden in de Zn54c> die een relatief
hoge chemische vruchtbaarheid heeft, belemmeren de groei van de
lariks enigszins waardoor deze gronden niet meer in de klasse
zeer geschikt vallen. De chemische vruchtbaarheid van deze gron
den is doorgaans redelijk en kan bij de Ed52c zelfs relatief hoog
zijn.
Matig _ge_schikt_d_e kaarteenheden s
Hn52, bZn56g, zOv52y, zOm52y.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 132 ha (23$)« Het zijn
gronden die te nat (Hn52, bZn56g) of waar zij een redelijk goede
vochtvoorziening hebben, te arm àjn (zOv52y, zOm52y) voor een
goede lariksopstand.
0n£eschikt^mj5t_name _te_dro£g_i_d_e kaarte_enheids
Yz71 •
De totale oppervlakte bedraagt 17*5 ha (3$)«
5-3 DE GESCHIKTHEIDSBEOORDELING 700R DE DOUGLAS
De douglas kan met een betrekkelijk geringe hoeveelheid vocht nog
een goede opbrengst geven. Hoewel de groei op de vochtige gronden
beter is dan op de droge, reageert hij toch aanmerkelijk minder
scherp op de stand en de fluctuatie van het grondwater dan de la
riks. Op drogere gronden zal echter het risico, dat jonge cultures
mislukken, groter zijn dan op beter vochthoudende gronden.
Aan de chemische vruchtbaarheid worden vrij hoge eisen ge
steld. Vooral het fosfaatgehalte van de grond en het stikstofge
halte van de humus mogen niet te laag zijn. Een P-totaal van 40
en een stikstofgehalte van de humus van ongeveer 2^ gelden als
minimum voor een goede groei van de douglas.
Op gronden waar de douglas, hetzij door een hoge grondwater
stand, hetzij om een andere reden, ondiep wortelt, kan gemakke
lijk schade door omwaaien of scheefwaaien ontstaan.
Een te hoge pH van de grond kan het optreden van wortelrot
(Fomus annosus) in de hand werken.
Naar hun geschiktheid voor de teelt van douglas kunnen we de
kaarteenheden als volgt indelen:
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^ e _er_g£S£hj L kt. d ; e_kaart£enhe_d_en s
Ev54c, Ed52c, bZv56g, bZv54g.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 168 ha (29 t f o ) . Het zijn
gronden met een goede vochtvoorziening, hetzij door een gunstige
grondwaterstand, hetzij door een gemakkelijke bewortelbaarheid
tot aan het grondwater (Ed52c).
De chemische vruchtbaarheid is relatief hoog. De plaatselijk
hoge pH kan het optreden van wortelrot in de hand werken.
Ge schikt_d_e kaar te enhe d. en ;
Hv54r, Hm52, Hm54r, Hm52r, Zv54c, zOv52y, z0m52y, Xv54.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 173-5 ha (29$). Het zijn
gronden met een voor de douglas voldoende vochtvoorziening door
een gunstige grondwaterstand of wanneer deze wat dieper ligt
(Hm52, Hm52r, zOm52y) door sterk of zeer sterk lemige lagen in de
ondergrond.
De chemische vruchtbaarheid is redelijk voor een goede, zij
het niet maximale groei van de douglas.
Matig geschikt_d_e kaar te enheden s
Yz71> Hv52, cHv52, bZn56g, Zn54c.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 232.1 ha (40$). Het
zijn gronden waarvan de vochtvoorziening of de chemische vrucht
baarheid voor een goede groei te wensen overlaat. De Yz71 zijn te
droog, de bZn56g en Zn54c te nat (te hoge grondwaterstand), ter
wijl de chemische vruchtbaarheid van Hv52 en cHv52 relatief laag
is.
0nge i schikt_de i kaarte_enheid :
Hn52, zowel door een te hoge grondwaterstand als door een relatief
lage chemische vruchtbaarheid. De oppervlakte bedraagt 10.75 ha (2$).
5.4 DE GESCHIKTHEIDSBEOORDELIÏÏG VOOR DE GROVEDEN
Over de eisen die de groveden aan de grond stelt, is weinig bekend.
In het algemeen kan men zeggen dat deze houtsoort met weinig vocht
en voedsel nog een redelijke aanwas kan bereiken. Wat de eisen aan
de vochtvoorziening betreft staat de groveden dichtbij de douglas.
Op droge gronden is het risico van mislukking van jonge cultures
echter zeer gering.
Uit veldwaarnemingen krijgt men echter de indruk, dat de
groveden wat gevoeliger is voor verschillen in de hoogte van de •
gpiÄHterstaad. Op verschillen in chemische vruchtbaarheid reageert de
groveden doorgaans weinig. Een hoge® pH is waarschijnlijk ongunstig
in verband met het mogelijk ontstaan van wortelrot.
Naar hun geschiktheid voor de teelt van de groveden kunnen we de
kaarteenheden als volgt indelens
_Z e er_g£S£hi_k_t de_kaarte_enh£deriï
Hv52, Hv54r, Hm52, Hm54r, cHv52, Hm52r, Ev54c> Ed52c, bZv56g, bZv54g>
Zv54c, zOv52y, zOm52y.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 401.85 ha (69$). Het
zijn gronden die wat vochthuishouding en chemische vruchtbaarheid
betreft nogal sterk uiteenlopen. Zij voldoen echter aan het mini
mum ofwel ruimschoots aan de eisen die de groveden eerste en
tweede boniteit aan vochtvoçrziening en chemische vruchtbaarheid
stelt.
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Ge schikt_d_e kaarjt eenheden s
Yz71, Hn52, Zn54c, Xv54.

De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 75-5 ha (13^)« De che
mische vruchtbaarheid is doorgaans voor de groveden voldoende.
Zij zijn echter te droog (Y z 71) of te nat (Hn52, Zn54c) om een
maximale groei te waarborgen. Op de Xv54 is de groei sterk wisse
lend.
Matig £e > schikt_de i kaart_e_enhe_ids
bZn56g,
De oppervlakte bedraagt 107.0 ha (18 f o ) . Deze gronden hebben
over het algemeen te hoge grondwaterstanden voor een goede groei
van de groveden.

_Onge_schikt
Gronden die geheel ongeschikt zijn voor de groveden
gekarteerde gebied niet voor.

komen in het

5.5 DE GESCHIKTHEIDSBEOORDELING VOOR DE INLANDSE EIK
De eisen, die de inlandse eik aan de grond stelt, zijn niet exact
bekend. Over het algemeen kunnen we echter zeggen dat deze hout
soort voor een optimale groei de voorkeur geeft aan een goede en
constante vochtvoorziening. Dit is mogelijk door een voor de wor
tels bereikbare grondwaterstand, doch ook wanneer in de grond vol
doende vocht kan worden vastgehouden. De eik schijnt een behoor
lijke wortelruimte op prijs te stellen; een in het groeiseizoen
langdurig zeer hoge grondwaterstand is daardoor minder gunstig.
Ook aan de chemische vruchtbaarheid worden vrij hoge eisen
gesteld. In humusarme gronden is een hoger lutumgehalte van de
bovengrond dan ook zeer belangrijk. De aard van de humus kan voor
een goede groei van belang zijn; een C/N-verhouding van de humus
van 10 à 20 (N-gehalte van de humus 5 à 2,59°) schijnt gunstig te
zijn. Voor een goede strooiselvertering en een vlotte opname van
de voedingselementen is een betrekkelijk hoge pH gewenst, bijv.
hoger dan 5 à 6.

Over het algemeen wordt aangenomen, dat de wintereik iets
minder hoge eisen aan de grond stelt dan de zomereik. Bij de ge
schiktheidsbeoordeling is hiermede echter geen rekening gehouden,
gezien het ontbreken van meetgegevens in opstanden van beide
soorten.
Naar hun geschiktheid voor de teelt van de inlandse eik kunnen we
de kaarteenheden als volgt indelen;
Ze_er_ges£hikt de_kaar'teenhedens

bZv56g en bZv54g»
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 48.5 ha (8 °fo). Het zijn
gronden met een uitstekende vochtvoorziening door een gunstige
grondwaterstand en een hoog waterbindend vermogen (hoog leemgehalte).
De chemische vruchtbaarheid is hoog, mede dank zij een lu
tumgehalte van ongeveer 8fa. Plaatselijk kan de pH tot 5 à 6 op
lopen.
Ges_chikt_dkaart_eenhederx;

Ev54c, Zn54c, Zv54c, Xv54.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 192.25 ha (33c/ó) Het
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zijn gronden met een voor de eik goede vochtvoorziening. De Zn54c
heeft plaatselijk wat te hoge grondwaterstanden.
De chemische vruchtbaarheid is goed, maar mogelijk door het
ontbreken van de lutum toch te laag voor een optimale groei van
de eik.
Mat_ig geschikt_d_e kaarteenheden2
Hm52, Hm54 r > cHv52, Hm52r, Ed52c, Zn5ég, zOv52y, zOm52y.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 260.25 ha (jffii). Het zijn
gronden met doorgaans een goede vochtvoorziening vanuit het grond
water of vanuit lemige lagen in de ondergrond. Het waterbindend
vermogen.is echter, vooral bij de leemarme en zwak lemige gronden
(Hm52, cHv52) wat laag. De Zn56g hebben een te hoge grondwater
stand.
De chemische vruchtbaarheid is, met uitzondering van de
Ed52c en de Zn56g wat laag voor een goede groei van de eik.
Ongeschikt_d_e kaart eenheden:
Yz71, Hn52, Hv52.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 83.35 ha (14$)» Deze
gronden zijn te droog (Yz7"0
^ e na "t (Hn52) en voor een deel
te arm (Hn52, Hv52) om een enigszins redelijke groei van de eik
te mogen verwachten.
5.6 DE GESCHIKTHEIDSBEOORDELING VOOR DE FIJNSPAR
Ook de eisen, die de fijnspar aan de grond stelt, zijn nog niet
exact bekend. Ook hier zal
dan ook slechts een algemene in
druk worden weergegeven. De fijnspar stelt hoge eisen aan de
vochtvoorziening, waarschijnlijk hoger dan de douglas en ongeveer
even hoog als de lariks. De vochtbehoefte van jonge fijnsparcultures is zeker minder groot dan bij de lariks, doch ook geringer dan
bij douglas van dezelfde leeftijd.
Aan de vochtbehoefte van de fijnsparopstand wordt voldaan
als het grondwater zich op een voor de boomwortels bereikbare
diepte bevindt of als de grond zelf voldoende vochthoudend is.
Het wortelgestel van de fijnspar kan zich binnen zekere gren
zen vrij goed aanpassen aan de diepte va v . de grondwaterstand of aan
het voorkomen van dieper gelegen lemige lagen. Langdurig hoge
grondwaterstanden in het groeiseizoen zijn, ondanks het vermogen
tot het vormen van een zeer ondiep wortelgestel, niet gunstig.
Ook ontstaat hierdoor het gevaar van omwaaien. Hoewel waarschijn
lijk minder dan bij douglas zijn de eisen aan de chemische vrucht
baarheid vrij hoog. De behoefte aan fosfaat, maar vooral aan stik
stof is groot. Ook op gronden met een minder gunstige humus vor ra
(amorfe humus) is een goede groei mogelijk, ondanks de in deze
gronden vaak voorkomende hoge C/ïï-verhouding van de humus van
bijv. 30 à 40 (stikstofgehalte van de humus 1.2 à 1.6$).
Een vrij zuur milieu van de bosgrond is wel gewenst, bijv.
een pH van 4»5 à 5» Hogere pH-waarden kunnen het ontstaan van
wortelrot bespoedigen en moeilijkheden bij de voorziening van
voedingsstoffen veroorzaken (kaligebrek).
Naar hun geschiktheid voor de teelt van de fijnspar kunnen we
de kaarteenheden als volgt indelen;
Ze£r_g£s_ch_ikjt de_kaart_eenhe_d_ens
Ev54c, bZv56g, bZv54g, Zv54c.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 193-50 ha (ongeveer 33$)»
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Het zijn alle gronden met een goede vochtvoorziening en een rela
tief hoge chemische vruchtbaarheid.
Geschikt_d_e kaarteenhedens
Hv54r, Hm52, Hm54r, Hm52r, Ed52c, bZn56g, Zn54c, Xv54»
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 279*75 ha (48fo). Het
zijn gronden met een over het algemeen goede vochtvoorziening
vanuit het grondwater cf vanuit sterken zeer sterk IsnLge üageninde onder
grond (Hm52, Hm54*', Hm52r, Ed52c). Bij d- Ed52c draagt het dikke,
humeuze dek mede tot de vochtvoorziening bij.
De minder gunstige hoge grondwaterstanden in de bZn56g en Zn54c
worden ten dele gecompenseerd door een relatief hoge chemische
vruchtbaarheid van de bovenste horizont van deze gronden.
De chemische vruchtbaarheid van de bZn56g, Zn54c en Ed52c is
relatief hoog, van de overige redelijk en soms wat laag (Hm52).
Matig £es_chikt_de i kaarteenhedens
Yz71, Hn52, Hv52, cHv52, zOv52y, zOm52y.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 111.1 ha (19/^) • Deze
gronden zijn te droog (Yz7l), te nat (Hn52) of chemisch te arm
voor een goede groei van de fijnspar.
Ongeschikt
Gronden, die geheel ongeschikt zijn voor de fijnspar komen in
het gekarteerde gebied niet voor.
5.7 DE GESCHIKTHEID VOOR ANDERE HOUTSOORTEN
In het gebied van de Slangenburg komen nog enige produktiehoutsoorten voor, waarvoor geen geschiktheidsbeoordeling is opgesteld.
Niettemin menen wij, dat enige aandacht voor enkele van deze
soorten niet achterwege mag blijven.
De_Europ_es_e lariks
De geschiktheidsbeoordeling voor lariks (hoofdstuk 5*2) heeft in
feite geheel betrekking op de Japanse lariks. Het groeiniveau is
opstanden gemakkelijker vast te
door het voorkomen van meer
stellen. De Europese lariks komt meestal slechts groepsgewijze
voor. Het is echter mogelijk, dat de eisen die de Europese soort
aan de grond stelt
minder hoog zijn dan die van de Japanse.
De_S i itk a s_par
Deze houtsoort komt voornamelijk nog maar als jonge cultuur voor.
Het is mogelijk, dat op gronden die door hun ligging een voor de
fijnspar te langdurig hoge grondwaterstand hebben, of waarop een
zware bodemverwildering voorkomt, de Sitkaspar de voorkeur ver
dient. Overigens is het in dit gebied nog niet mogelijk deze hout
soort, wat zijn eisen aan de bodem betreft, geheel gelijk te scha
kelen met de fijnspar.
De Hemlocks'par (Tsuga heterophylla)
Ook hiervan zijn slechts enkele jonge cultures aanwezig. Over de
bodemeisen valt nog niet veel te zeggen. Men krijgt echter wel
de indruk, dat de Tsuga op de vochtige, rijkere gronden beter
aanslaat en een snellere jeugdgroei heeft. Opvallend is ook, dat
deze cultures, die voornamelijk op de lagere gronden zijn aange
legd, de strenge winter van 1962/63 met slechts zeer geringe schade

Afb. 23.
Beuk van 1874> tweede boniteit, op een
vochtige Enkeerdgrond (Ev54c) in
vak 11a.
Foto J.P. Firet

Afb. 24.
Populus marilandica van 1941 op
een ondiep vergraven, vochtige
Beekeerdgrond met een zanddek
bZv56g (a)(z)) in vak 3c
Goorbos).
Poto J.P. Piret
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hebben doorstaan. Zulks in scherpe tegenstelling met de grote uit
val in Tsuga-culture's op droge gronden elders in de provincie Gel
derland. Hetzelfde geldt in feite voor enkele cultures van Abies
grandis en ook wel voor de douglas.
De_beuk
Op de begreppelde, vochtige Bruine Beekeerdgronden vertoont, naast
de inlandse eik, ook de beuk een zeer goede groei. Hij komt niet
alleen in enkele laangedeelten, doch plaatselijk ook als menghoutsoort van de eik voor en evenaart deze op de genoemde gronden in
groei.
Op de vochtige Enkeerdgronden in de vakken 15c, 11 g en 11a,
respectievelijk opstanden van 1800, 1875 en 1875« vertoont de beuk
ook een uitstekende groei met een tweede boniteit (afb. 23).
Ook de groei in het Rosenbos (vak 15) op ma+ig droge, roestarme
Veldpodzolgronden met een zanddek (begreppeld) is goed, vermoede
lijk mede wegens de lemige ondergrond. Ook hier bereikte de beu
kenopstand uit 1800 een tweede boniteit.
De_p£pulier
Afgezien van een paar jonge cultures, vinden we in de Slangenburg
alleen oudere beplantingen van populieren (Populus gelrica) langs
de Slingebeek in het noorden van vak 4 nabij de boerderij 't Elberg. Verder bestaat het Goorbos (vak 3) uit populierenopstanden
van 1941 » 195O en 1951.
Al deze populieren groeien hoofdzakelijk op natte, Bruine
Beekeerdgronden. In het Goorbos zijn deze gronden begreppeld. On
danks deze detailontwatering en de ophoging van de grond met een
zanddek, is de ontwatering blijkbaar niet voldoende. Waar het op
gebrachte zanddek dikker en de grondwaterstand dieper is, zoals
in de zuidelijke hoek van afdeling 3c (afbeelding 24) vertoont de
populier een betere groei.
Ook de boomrijen, staande op de oevers van de Slingebeek,
waar uiteraard ook een betere drainage plaatsvindt, vertonen een
goede groei. Vooral echter in de afdelingen a en b van het Goorbos
is de groei belangrijk minder. Hier komen dan ook terreingedeelten
voor met een hoge zomergrondwaterstand.
De populier geeft over het algemeen de voorkeur aan voedsel
rijke gronden met een hogere pH (bijv. hoger dan 5)» Aan deze
voorwaarden wordt het beste voldaan op de vochtige, Bruine Beekeerd
gronden, die immers een niet te hoge grondwaterstand hebben. Deze
gronden, al dan niet met een zanddek of cultuurinvloed, kunnen we
in dit gebied als het meest geschikt voor de populierenteelt be
schouwen.
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Daar het verhelderend kan werken enig inzicht te hebben omtrent
de wijze waarop het kaartmateriaal tot stand is gekomen, worden
in het onderstaande de gegevens betreffende de topografische
basis, het veldwerk', de waarnemingsdichtheid en -diepte vermeld,
alsmede de wijze waarop bodemkaart en geschiktheidskaarten tot
stand kwamen.
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6.1 HET KAARTMATERIAAL
Als basis voor de definitieve kaarten is de bedrijfskaart 1962,
schaal 1 s 10 000 gebruikt. Als basis voor de veldopname diende
een vergroting van de bedrijfskaart 1952, schaal 1 : 5000.
6.2 HET VELDWERK
De kartering had plaats van begin september tot half december
1961. Zij werd uitgevoerd door twee karteerders, die elk een deel
van het gebied voor hun rekening namen. De weersomstandigheden
waren over het algemeen gunstig. Aan het einde van het karteringswerk werden in profielkuilen 15 eenvoudige profielbeschrijvingen
en in het voorjaar en de zomer van 1962 nog een 5 _ "tal uitvoerige
beschrijvingen gemaakt.
In het voorjaar van 1962 en in het voorjaar van 1963 werd
de concept-bodemkaart in het veld gecorrigeerd, mede met het oog
op een goede inpassing van de kaartlegenda in de nieuwe, door de
heer A.W. Waenink opgestelde, voorlopige algemene legenda voor
bosbedrijfskaarten.
Ir. J.C. Pape, karteringsleider in de provincie "Gelderland",
verleende voor hetzelfde doel enige hulp, terwijl de heer J. Dörn
hof van de afdeling "Hydrologie" hulp verleende bij het vaststel
len van grondwaterverschijnselen. In het gebied werd tevens een
vrij groot aantal pH-metingen verricht in boven- en ondergronden.
Met hulp van de afdeling Vegetatiekartering van de Stiboka
werd in het voorjaar van 1963 een 60-tal vegetatie-opnamen ge
maakt op een aantal van de voornaamste bodemeenheden. De afde
lingen "Vegetatiekartering" en "Bosbouw" van de Stiboka hielden
daarna een gezamenlijke excursie in het gebied om een globale
indruk te krijgen van de correlatie tussen bodem, boomgroei en
kruidenvegetatie.
6.3 DE WAARNEMINGSDICHTHEID EN DIEPTE VAN DE BORINGEN
De boringen werden overwegend verricht in een rechthoeksnet van
50 x 50 m. Met de hier en daar noodzakelijke tussenboringen be
draagt het aantal waarnemingen per ha 4-5» De boordiepte bedroeg
maximaal 1.80 m, welke diepte alleen op de drogere gronden werd
bereikt. In de nattere gronden was zij afhankelijk van de stand
van het grondwater en lag rondom 1.00 m.
De veldgegevens zijn, zonder tussenkomst van boorstaten,
direct op twee veldkaarten genoteerd; op de ene kaart de kaart
eenheden en de bodemgrenzen, op de andere de korrelgrootte het
leemgehalte en de geologische afzetting.
De vermelde gegevens betreffen;
de aard van de profielontwikkeling
de vochtklasse
de dikte en de aard van de A1
de diepte van de grondbewerking
de dikte van zanddekken
de aanwezigheid van "inspoelingsfibers" in de ondergrond
het leemgehalte van boven- en ondergrond
de aard van de geologische afzetting
de aanwezigheid, aard en intensiteit van roestverschijnselen.

6.4 DE VERVAARDIGING VAN JE KAARTEN
De gereedgekomen veldkaarten werden gefotografeerd en de fotocopieën op een basiskaart 1 : 5000 geplakt. Hierdoor werd een goed
overzicht verkregen van de voortgang van het werk, terwijl tevens
karterings- en aansluitingsfouten gemakkelijk opgespoord konden
worden. Door de bodemlijnen van de veldkaarten op een calque van
de bedrijfskaart 1 ; 5000 over te nemen en deze naar schaal
1 : 10 000 te verkleinen, werd de concept-bodemkaart verkregen.
Voor het maken van de geschiktheidskaarten is een lijst opge
steld van alle kaarteenheden met de hun toegekende geschiktheid
voor de 5 houtsoorten. Met behulp van deze lijst konden de ge
schiktheidskaarten van de bodemkaart worden afgeleid.
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