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- 2 TOBKLARIEG VAN DE IN DE TEKST GEBRUIKTE BODETIKUNDIGE
UITDRUKKINGEN EN BEGRIPPEN
mu:

micron, dit is 0,001 millimeter.

klei:

minerale delen <2 mu.

leem;

minerale delen <50 mu.

zand s

minerale delen >50 en <2000 mu.

grinds

minerale delen >2000 mu.

textuurs

de indeling naar korrelgrootte bf de
samenstelling van de grond uit grovere
en fijnere minerale deeltjes.

goed gesorteerd zand;

zand, waarin één korrelgrootte sterk
overheerst.

slecht gesorteerd zand:

zand, waarin vele korrelgrootten, naast
elkaar voorkomen.

MtjQï (zandmediaan)

de gemiddelde korrelgrootte van de
zandfractie (50 en 2000 mu) of nauw
keuriger omschreven; die korrelgrootte
van de zandfractie (50-2000 mu) waarbij
50^o van de deeltjes een grotere en 50$
een kleinere doorsnede heeft.

zeer fijn en matig fijn
zand;

zand met een M^q van 105-210 mu.

matig fijn zand;

zand met een M^q van 150-210 mu.

leemarm;

een leemgehalte kleiner dan 10$.

leemarm en zwak lemig;

een leemgehalte kleiner dan 17>5$-

zwak lemigs

een leemgehalte van 10—17»

zwak lemig en sterk lemig; een leemgehalte van 10-32,5$humus s

donkergekleurde, min of meer bestendige
organische stoffen, ontstaan uit afge
storven planten- en dierenresten.

uiterst humusarm;

een humusgehalte kleiner dan 0,7$.

zeer humusarms

een humusgehalte van 0,7-1>5$°

matig humusarm;

een humusgehalte van 1,5-2,5$.

matig humeus;

een humusgehalte van 2,5-5$»

zeer humeuss

een humusgehalte van 5-8$.

humusrijk;

een humusgehalte van 8—15$-

moerig;

een gehalte aan organische stof hoger
dan 15$.

matig dikke A-j 1

een A<| van 30-50 cm dikte.
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dunne

s

sesquioxyden;

een A-] dunner dan 30 cm.
ijzer en aluminium worden tezamen ses
quioxyden genoemd.

podzol-Bï

een B-horizont (inspoelingshorizont)
in minerale grond, waarvan het ingespoelde deel voornamelijk "bestaat uit
amorfe humus, of uit amorfe humus en
sesquioxyden, of uit sesquioxyden, te
zamen met niet-amorfe humus,

zwakke podzol-B;

een podzol-B waarvan de inspoeling en
dus ook de uitspoeling, gemeten aan het
humusgehalte, nog van geringe betekenis
is.

humuspodzol-B;

een B-horizont (inspoelingshorizont) in
minerale grond waarvan het ingespoelde
deel voornamelijk bestaat uit amorfe
humus of uit amorfe humus en sesquioxy
den.

zwakke humuspodzol-B;

een humuspodzol-B waarvan de inspoeling
en dus ook de uitspoeling, gemeten aan
het humusgehalte, nog van geringe bete
kenis is.

moderpodzol-B:

een B-horizont (inspoelingslaag), in mi
nerale grond, waarvan het ingespoelde
deel voornamelijk uit sesquioxyden en
niet-amorfe humus bestaat.

zwakke moderpodzol-B;

een moderpodzol-B waarvan de inspoeling
en dus ook de uitspoeling, gemeten aan
het humusgehalte, nog van geringe bete
kenis is.
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Afb.1 Situatiekaart van de boswachterij Mastbos

1250 m

•
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In opdracht van de Directie van het Staatsbosbeheer werd een bodemkartering uitgevoerd van de Staatsboswachterij "Het Mastbos",
met als doel een overzicht te geven van de produktiemogelijkheden
van de grond voor de bosbouw.
Hiertoe zijn vervaardigd een bodemkaart en de hiervan afge
leide geschiktheidskaarten voor de Japanca lariks, douglas en
grove den, alle op schaal 1 s 10.000. Het rapvort geeft hierop een
toelichting.
Be boswachterij ligt in de provincie Noordbrabant, binnen de
gemeente Breda. De totale oppervlakte bedraagt 499»97 hectare. Zij
omvat een in verhouding groot aaneengesloten ge" ied, het Mastbos,
en ten westen daarvan enige verspreid liggende kleinere percelen,
onder andere de Trippelenberg (afb. 1).
Het onderzochte gebied maakt deel uit van een zwak golvend
dekzandlandschap met hier en daar wat stuifzand met meer reliëf.
Aan weerszijden van het Mastbos, even buiten het gekarteerde ge
bied, wordt dit landschap doorsneden door twee naar het noorden
stromende riviertjes, de Aa of Weerijs en de Mark (afb. 4)» In de
boswachterij treffen wij uitsluitend zandgronden aan, waarvan de
vochtvoorziening behalve door de neerslag ook door het grondwater
wordt beïnvloed.
Het Mastbos is een zeer oud bosgebied, waarover sinds lange
tijd een geregeld beheer wordt gevoerd. Wat de houtsoorten betreft
vinden we er op het ogerblik overwegend naaldhout, hoofdzakelijk
grove den en in wat mindere mate douglas en lariks. Loofhout, onder
meer eik en beuk, komt over een geringe oppervlakte voor.
De aard van de bodem, de topografie en de waterhuishouding
hangen veelal samen met de opbouw van het landschap. In hoofdstuk
2 worden het landschap, zijn ontstaan en opbouw en de hieruit
voortvloeiende topografie en hydrologie behandeld. Ook wordt aan
het bos, dat eveneens als een onderdeel van het landschap mag
worden beschouwd, enige aandacht gewijd.
In hoofdstuk 3 worden enige beginselen van de bodemvorming
alsmede de belangrijkste voorkomende gronden besproken.
Op basis van de kennis van landschap en bodem, in beide vori
ge hoofdstukken besproken, kan een legenda worden opgesteld. De
verantwoording van deze legenda vindt men in hoofdstuk 4- Dit
hoofdstuk wordt besloten met een korte karakteristiek van alle
onderscheiden bodemeenheden, bij elk waarvan tevens de bosbouw
kundige waardering en eventuele bijzonderheden zijn aangegeven.
Aan de bodemkaart moeten voor de praktijk bruikbare gege
vens kunnen worden ontleend. De samenvattende waardering van de
bodem en ook een geschiktheidsbeoordeling voor de drie houtsoor
ten zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gesteld.
Hoofdstuk 6 geeft enige technische bijzonderheden betreffen
de de kartering en de vervaardiging van de kaarten.
Een verklaring van een aantal bodemkundige termen en begrip
pen vindt men op pag. 2.

Geologische
periode

klimaat

afaetfcing

warm en vochtig

jong stuifzand

Holoceen
warm en droog (?) oud stuifzand
koud en vochtig

jong dekzand

zeer koud en
droog

oud dekzand

Würm

Afb. 2. Tabel van de geologische afzettingen.

- 5 De kartering en het onderzoek naar de bosbouwkundige produktiemogelijkheden venden plaats van 1 juli tot 1 december 1960. Het
werk werd uitgevoerd door A.W. Waenink, P.H. Schoenfeld, en A.
Schoones. Eerstgenoemde had de dagelijkse leiding en stelde tevens
het rapport samen. De aquarellen van enige bodemprofielen werden
vervaardigd door J..F. Firet. De fotografische afdeling van de
Stichting voor Bodemkartering zorgde voor vermenigvuldiging.
H.C.G. Paulussen van het Staatsbosbeheer was ons behulpzaam bij
de opnamen van enige proefvelden ten behoeve van de geschikt
heidsbeoordeling der gronden.
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De bodem vormt een onderdeel van het landschap. Door ook dit land
schap in deze toelichting te betrekken kan ons inzicht in de bodem
gesteldheid aan duidelijkheid winnen.
In het volgende willen wij de landschappelijke aspecten, die
direct met de bodemgesteldheid samenhangen, nader bezien.Achter
eenvolgens worden besproken:
1. het ontstaan en de opbouw van het gebied
2. de hieruit voortvloeiende topografie
3. de ©et opbouw en topografie samenhangende waterhuishouding
4- de eeuwenlange begroeiing met bos.
2.1. ONTSTAAN EN OPBOUW
De onderdelen of geologische afzettingen waaruit het betrokken
landschap is samengesteld en die voor een goed begrip van de -bo
demgesteldheid onze aandacht vragen zijns
-het
het
het
het

oude dekzand
jonge dekzand
oude stuifzand
jonge stuifzand

De tabel op afb. 2 geeft een overzicht van deze afzettingen
en de periode waarin zij zijn gevormd. In overeenstemming met
hun natuurlijke ligging vindt men de oudere afzettingen onder
aan en de jongere boven.
Het oude dekzand
Het oude dekzand is afgezet in een zeer koude beginperiode van
de Würmijstijd. Algemeen wordt aangenomen dat het materiaal uit
het toen droogliggende Noordzeebekken afkomstig is en dat het
door krachtige noordelijke tot noordwestelijke sneeuwstormen is
aangevoerd en onder meer in zuid-Nederland is afgezet.
Ten gevolge van het sneeuwsmeltwater heeft tijdens of na
de afzetting soms enige verspoeling of solifluctie van het ma
teriaal plaatsgevonden.
Het oude dekzand is gekenmerkt door een fijne gelaagdheid van
afwisselend zeer fijn en uiterst fijn zand. De mediaan van de
fractie tussen 50 en 2000 mu (M^q)
ongeveer 125 mu, de lemigheid varieert van 15-40$.
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De dikte van het zand pakket "bedraagt enkele meters en het
oppervlaktereliëf is zeer zwak golvend tot vlak.
In perioden met grote neerslag hebben riviertjes, onder ande
re de huidige Mark en Weerijs,zich een weg door dit dekzandgebied
gebaand en min of meer diepe dalen uitgeslepen. Gewoonlijk werd
hierbij door het rivierwater wat fijner materiaal lang3 de oevers
afgezet, terwijl tevens een deel van het dekzand werd verspoeld.
Deze fluviatiele invloed heeft zich over een aanmerkelijk grotere
oppervlakte doen gelden dan de tegenwoordige smalle rivierlopen
doen vermoeden.
Het jonge dekzand
Het jonge dekzand is in het laatste deel van de Würmtijd uit het
oude dekzand ontstaan. Als gevolg van de droogte en zeer schrale
begroeiing zijn vooral de hoogste delen van het oude dekzandlandschap plaatselijk opnieuw verstoven. Het zand werd echter over een
korte afstand nabij de oppervlakte of rollend verplaatst, waarbij
de nog fijnere delen gewoonlijk geheel wegwaaiden en elders te
rechtkwamen.
De dikte van het jonge dekzand varieert sterk. De dikste
pakketten vinden we doorgaans aan de west- of noordwestrani van
de huidige vennetjes of terreinlaagten. Blijkbaar heeft de toen
malige sterkere begroeiing in de lagere terreingedeelten een bar
rière gevormd, waartegen het stuivende of rollende zand tot stil
stand kwam. In afbeelding 3 wordt dit schematisch weergegeven.
Het jonge dekzand heeft een betrekkelijk geringe verbreiding
en komt hoofdzakelijk in de zuidwestelijke hoek van de boswachterij voor.
In tegenstelling tot het oude dekzand heeft het jonge dekzand
een weinig opvallende gelaagdheid. De mediaan van de fractie tus
sen 50 en 2000 mu (M50) is circa 200 mu, de lemigheid zelden hoger
dan \Qffo.
Het reliëf van het jonge dekzand is eveneens zwak golvend,
maar aanmerkelijk "onrustiger" dan van het oude dekzand
Als bijzonderheid kan vermeld worden, dat op de scheidingslaag
van het oude en het jonge dekzaxtd zo nu en dan resten van een oude
begroeiingsla,ag te vinden zijn.
Het oude stuifzand
Over de periode, waarin en de wijze waarop het oude stuifzand is
ontstaan, is weinig met zekerheid te zeggen. In verband met de ge
ringe verbreiding - het komt uitsluitend voor in een gedeelte van
de Trippelenberg - kon hier weinig aandacht aan worden besteed.
Waarschijnlijk is het veel later afgezet dan de dekzanden»
Mogelijk moet het ontstaan worden gezocht in verstuiving van zan
den uit het Markdal •, de hoge koppen zijn hierna opnieuw versto
ven. Het zand werd hierbij echter vrijwel direct door de vegeta
tie aan de randen van de omringende laagten vastgelegd 5 de afstand
van verplaatsing was dus gering.
Oppervlakkig gezien lijkt het oude stuifzand rijker aan mine
ralen te zijn dan de vorige afzettingen. Alleen nader mineralo
gisch onderzoek kan hierover uitsluitsel geven.

Afb.4 Hoogtekaart van het gebied rond het Mastbos

De dikte van het zandpakket varieert van 40-125 da« De medi
aan van de fractie tussen 50 en 2000 mu (Mcq)
ongeveer 150 mu,
de lemigheid 10—1 55^*
Het .jonge stuifzand
Het jonge stuifzand is veel recenter en vermoedelijk ontstaan in de
vroege Middeleeuwen. In de dekzanden zijn dan reeds duidelijke bo
demprofielen ontwikkeld (zie hoofdstuk 3)« Een voorbeeld hiervan
zijn de Veldpodzolen op afb. 7«
De oorzaak van deze verstuivingen, in een betrekkelijk voch
tig klimaat en bij een dichte begroeiing, moeten wij bij de mens
zoeken. Door verstoring van de vegetatie werd het fijnkorrelige,
hoog boven het grondwater liggende zand een prooi van de wind5 op
de hoge en droge plaatsen begon de verstuiving. Het verstoven zand
werd door de vegetatie in de laagten opgevangen en vastgelegd.
De verstuivingen traden vrij onregelmatig op. Perioden met
sterke zandaanvoer, waarbij de gehele vegetatie werd bedolven,
wisselden af met tijden waarin vrijwel geen zand werd afgezet. In
deze perioden van stilstand kon de vegetatie zich weer herstellen
om na enige tijd weer onder het zand bedolven te raken. Bij iedere
tijdelijke begroeiing ontstond een humeus zandlaagje dat, naarmate
de vegetatie zich langer handhaafde,in dikte en humusgehalte toe
nam. Het is duidelijk dat op deze wijze een zanddek ontstaat van
afwisselend humusloze en meer humeuze zandlaagjes.
De uitblazing van de oorspronkelijke hoogten kwam tot stil
stand wanneer moeilijk door de wind te verplaatsen materiaal werd
bereikt, of wanneer het grondwater zijn invloed deed gelden. De
dan ontstane vlakke laagten worden aangeduid als "uitgestoven laag
ten".
De verstuiving in het Mastbos is hoofdzakelijk gebonden aan
de jonge dekzanden en is slechts van geringe omvang; grote stuifheuvels zal men er tevergeefs zoeken. Alleen rondom de uitgestoven
laagten treft men op het eertijds aan de oppervlakte liggende bo
demprofiel een stuifzanddek van gewoonlijk geringe dikte aan. Het
humusgehalte varieert doorgaans weinig, n.l. uiterst humusarm tot
zeer humusarm.
Het jonge stuifzand onderscheidt zich van het oude door een
losse pakking, de aanwezigheid van humeuze bandjes en de afwezig
heid van een bodemprofiel aan de oppervlakte. De mediaan van de
fractie tussen 50 en 2000 mu (M50) is ongeveer 200 mu, de lemig
heid minder dan 10$.
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.
De hoogteligging ten opzichte van N.A.P. wordt weergegeven
in afbeelding 4- Onder reliëf verstaan wij de onderlinge hoogte
verschillen en vorm van het terreinoppervlak. Bij verschillen over
grote afstand spreekt men van macroreliëf; van microreliëf bij
verschillen over geringe afstand.

- 8 Globaal gezien ligt het Mastbos op een vrij vlakke kop in het
terrein, waarvan het zuidelijke deel van de "boswachterij het hoogste
punt vormt (afb. 4)- Naar het noorden neemt de hoogte zeer gelei
delijk af. Naar de weet- on oostzijde daalt het terrein eerst ge
leidelijk,maar buiten het karteringsgebied gaat de daling vrij
snel in de richting van de Mark en Weerijs.
Binnen dit macroreliëf komen hoogteverschillen van omstreeks
één meter over korte afstand veelvuldig voor. Het minst reliëfrijke deel vinden we in het noordwesten van de boswachterij.
Grotere hoogteverschillen treffen wij aan bij de stuifzanden en in
de nabijheid van de vennen die, zoals reeds beschreven, aan de
west-en noordwestzijde vaak door een wal van jong dekzand worden
begrensd. Het reliëf in het overige deel van de boswachterij ligt
tussen deze beide uitersten.
2.3. WATERHUISHOUDING
Bij de bespreking van de waterhuishouding komen zowel de afwate
ring als de vochtvoorziening aan de orde.
Gezien de hoogteligging van het terrein ten opzichte van de
naaste omgeving kan men over het algemeen een goede afvoer van het
overtollige water verwachten. Door middel van hoofdafwateringssloten wordt het teveel aan water van het noordwestelijke deel van
het Mastbos op twee plaatsen geloosd op de Weerijs, terwijl het
oostelijke deel door middel van drie duikers onder de Meerse Dreef
op de Mark wordt ontwaterd. Het afwateringssysteem schijnt niet
tegenstaande de lange en vaak bochtige leidingen over het alge
meen wel te voldoen.
Naar gegevens uit het bedrijfsplan liet de detailontwatering
vdór I89O veel te wensen over; zij is in de jaren tussen 1890 en1900
belangrijk verbeterd. Toch komen in de winter ook nu nog plaatse
lijk te hoge grondwaterstanden voor, die men gedeeltelijk aan een
gebrekkige detailontwatering kan toeschrijven. Dit geldt vooral
voor de vakken 4gj 6b, 6d, 6h, 7g- Het uitdiepen en opnieuw graven
van enkele secundaire greppels, waardoor een betere afvoer naar de
hoofdsloten mogelijk wordt, zou hierin waarschijnlijk al een be
langrijke verbetering brengen.
De vochtvoorziening wordt onder meer bepaald door het grond
water, dat al naar gelang de neerslagverdeling meer of minder
fluctueert. Op de goed ontwaterde laag gelegen gronden zal het grond
water zelden buiten het bereik van de boomwortels wegzakken. Vochtgebrek zal hier slechts bij uitzondering voorkomen. Doordat een te
veel aan water door het ontwateringssysteem vrij vlot wordt afge
voerd hebben deze gronden een voor het bos gunstige waterhuishou
ding.
Op de hoger gelegen gronden kan in regenarme perioden de grond
waterspiegel ver beneden de zone dalen, waar de beworteling het
dichtst is. Voor de vochtvoorzieniö^: is het bos dan aangewezen op
het water dat aan de humus en de lasm gebonden is. Gewoonlijk is
dit niet voldoende om een maximale groei te waarborgen. Op deze
hoge gronden is een tekort aan water dan ook vaak een beperkende
groeifactor.
2.4. HET BOS VOORHEEN EN THANS (Grepen uit de geschiedenis van het
Mastbos)
Naar gegevens uit het bedrijfsplan maakte het Mastbos omstreeks
14OO deel uit van de z.g. domeingoederen.
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In 1811 ging het als dotatie over aan Prins Frederik der Neder
landen. IIa zijn dood in 1881 kwamen de bossen weer onder beheer
van het Domeinbestuur (Departement van Financiën), Bij de oprich
ting van het Staatsbosbeheer in 1899 werd het Mastbos aan deze
dienst overgedragen,
Yoor 1515 bestond het Mastbos vrijwel uitsluitend uit eike
hakhout met daartussen wat opgaande eiken. Omstreeks 1515 doet de
grove den zijn intrede en in 1890 beslaat de met grove den beplant oppervlakte ongeveer 68fo van het gehele bos. In 1910 is dit
percentage zelfs tot 85 gestegen. Nadien blijkt ook voor andere
houtsoorten weer belangstelling te zijn, zodat in 1959 het percen
tage grove den (inclusief Oostenrijkse en Corsicaanse den) terug
gelopen is tot 69»
Een opvallend verschijnsel in deze boswachterij zijn de vele
oude en zeer oude opstanden van grove den (ouder dan 80 jaar).
Op het ogenblik vindt men behalve de grove den verspreid voor
komende opatanden van loofhout, Japanse lariks, douglas, sitka
spar, fijnspar, Oostenrijkse en Corsicaanse den.

3. D E
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3.1. HET ONTSTAAN VAN DE BODEM
In de bovenste meter van de geologische afzettingen treden proces
sen op, die wanneer zij gedurende voldoend lange tijd werkzaam
zijn, de bovenlaag volledig omvormen. Het geheel van deze proces
sen, waarbij tegelijkertijd afbraak, nieuwvorming, aan- en afvoer
van zowel minerale als organische stoffen plaatsvindt, noemen wij
bodemvorming. Hierbij ontstaat gewoonlijk een zekere gelaagdheid,
die in het oorspronkelijke materiaal - het moedermateriaal - niet
aanwezig was. Afbeelding 9 geeft hiervan een voorbeeld. In het
aanvankelijk homogene, geelbruine moedermateriaal treft men nu dui
delijke zwarte en bruine lagen aan.
Wij willen de belangrijkste processen die bij de bodemvorming
een rol spelen wat nader bezien.
Het_ vergaan van jolantenrest_en
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 mineralen en gesteente
fragmenten aangetast worden en in kleine brokken uiteenvallen of
verweren. Bij deze verwering komen stoffen vrij als: natrium, ka
lium, calcium, aluminium, ijzer, fosfor e.d.. Een deel hiervan
kan direct de plant als voedsel dienen? een ander deel wordt in
de grond vastgelegd of afgevoerd.

Afbraak

Nieuwvorming

Aan- en afvoer

1. Vergaan van plan

3. Vorming van humus.

5. Vermenging van
onder- en boven

ten- en dierenresten.

4. Vorming van kleimineralen.

2. Verwering van mi

grond door bio
logische acti
viteit.

neralen en gesteen
tefragmenten.

6. Neerwaartse ver
plaatsing van
materiaal door
het in de grond
zakkende re
genwater.

Afb. 5- Schematisch overzicht van de bodemvormende processen.
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die vrijwel niet worden aangetast. Afzettingen met veel mineralen,
die gemakkelijk verweren als veldspaat, glimmer e.d., noemen wij
"rijk"; materiaal met veel mineralen die moeilijk verweren (b.v.
kwarts) wordt als "arm" aangeduid.
Humusvorming
Humus wordt gevormd uit de door kleine bodemdieren, schimmels en
bacteriën geheel of gedeeltelijk afgebroken weefsels van planten
en dieren en uit uitwerpselen van dieren. De afbraak van dit dode
materiaal en de vorming van humus zijn onafscheidelijk met elkaar
verbonden.
Onder humus verstaan wij hier een groep van donkergekleurde,
min of meer bestendige stoffen van hoofdzakelijk organische oor
sprong.
Er worden vele soorten humus onderscheiden, waarvan wij de
voornaamste willen noemen.
ruwe humus
; Humus waarin het oorspronkelijke weefsel van de
plant nog herkenbaar is wordt voornamelijk ge
vormd door schimmels en bacteriën,
amorfe humus : Vervloeide humus, die als een dun zwart huidje
om de zandkorrels heen ligt.
moderhumus
; Microscopisch kleine bolletjes of groepen bolle
tjes die tussen de zandkorrels in liggen. Het
zijn uitwerpselen van kleine bodemdieren.
mullhumus
; Dit is een innige vermenging van organische stof
en minerale delen, gevormd door onder andere re
genwormen.
Vorming van kleimineralen
In rijk moedermateriaal kunnen onder bepaalde omstandigheden uit de
verweringsprodukten nieuwe mineralen - kleimineralen - ontstaan.
Dit zijn microscopisch kleine platerige mineralen 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
wordt getransporteerd. Door deze vermenging wordt de humeuze bo
vengrond aanmerkelijk dikker.
Het water in de grond kan stoffen oplossen (o.a. verwerings
produkten en humus) en over een zekere afstand verplaatsen. Bij
de in ons klimaat voorkomende, overwegend neergaande waterbewe
ging zullen de opgeloste stoffen op <&on zekere diepte neerslaan
of geheel uitspoelen.
Niet alleen opgeloste stoffen maar ook kleine bodemdeeltjes
zoals kleimineralen of moderhumus, kunnen door het regenwater op
den duur naar beneden worden getransporteerd. Op deze wijze denken
wij ons de reeds geconstateerde gelaagdheid to zijn ontstaan.
Al deze bodemvormende processen (afb. 5) kunnen in verschil
lend moedermateriaal en onder uiteenlopende omstandigheden van
klimaat, vegetatie en waterhuishouding verschillend verlopen, waar
door diverse bodems tot ontwikkeling komen. Bovendien wordt de
mate van ontwikkeling beïnvloed door de tijd, gedurende welke
deze factoren hebben gewerkt.

- 11 Het zal dan ook duidelijk zijn dat er, zelfs binnen betrekkelijk
kleine gebieden, een grote variatie in bodemgesteldheid kan be
staan.
3.2. HET BODEMPROFIEL EN ZIJN HORIZONTEN
In een dwarsdoorsnede van de bodem, "bodemprofiel" genaamd, kan
aen gewoonlijk een aantal min of meer duidelijk gescheiden hori
zontale lagen waarnemen. Een voorbeeld van een duidelijke ge
laagdheid vinden wij in afbeelding 9> Een goed waarneembare maar
minder scherpe gelaagdheid geeft afb. 7«
Deae lagen kunnen in vele opzichten van elkaar verschillen,
b.v. in hun gehalte aan humus, aluminium, ijzer, klei of door
vastheid, structuur, kleur, lemigheid enz..
Lagen als gevolg van bodemvorming ontstaan worden gewoonlijk
"horizonten" genoemd, De opeenvolging, de dikte, de kleur en an
dere waarneembare eigenschappen van deze horizonten vormen vaak
de belangrijkste veldkenmerken van de bodem. Om de verschillende
bodems te kunnen beschrijven en indelen, duidt men de min of meer
overeenkomstige horizonten met eenzelfde letter- of letter/cijfer
combinatie aan.
De hoofdhorizonten geeft men met de letters A, î en C aan. In
de A-horizont vindt opeenhoping en uitspoeling van humus plaats,
maar ook uitspoeling van minerale delen. In de B-horizont worden
de uitgespoelde stoffen weer neergeslagen. Het hieronder liggende
onveranderde moedermateriaal wordt C-horizont genoemd. Deze drie
hoofdgroepen worden door toevoeging van een cijfer of letter weer
onderverdeeld.
A-i- horizont
Met voorbijzien van het strooisel is dit de laag die onder norma
le omstandigheden aan de oppervlakte ligt 5 de kleur is zwart, bruin
of grijs. Hierin hopen zich de humeuze stoffen op, die door plan
ten en dieren werden "vervaardigd" en verwerkt. Van alle horizon
ten heerst hier de grootste biologische activiteit.
Ap-horizont
Deze horizont is gekenmerkt door een sterke uitspoeling zowel van
humeuze als van minerale stoffen. Indien hij voorkomt ligt hij
onder de A-j en is vaak sterk gebleekt (loodzandlaag).
Ap-horizont
Dit is een gewoonlijk heterogene laag, die bestaat uit een meng
sel van min of meer scherp begrensde brokken Ai , A-j en A2, A en B,
of A, B en C. Deze horizont is doorgaans ontstaan door een grond
bewerking met ploeg of spade.
Ook een homogene "bouwvoor" dieper dan de A-] wordt wel als
een Ap aangeduid*
B-horizont
Het betreft hier een horizont, waarin een gedeelte van de uit de
bovenliggende A-horizont uitgespoelde stoffen weer is neerge
slagen. Naar gelang de aard van de stoffen en de diepte waarop
dit proces heeft plaatsgevonden ken mm de 7*-herdsont in B-j » B2, Bj,
enz. onderverdelen. De bij sommige humuspodzolen voorkomende
dunne zwarte humusrijke B wordt gewoonlijk als B2h aangeduid.
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C-horizont
Hiermede duidt men het moedermateriaal aan waarin de A- en B-horiaonten zijn ontwikkeld. Veelal is dit de onveranderde geologische
afzetting.
Cg-horizont
Duidelijke roestverschijnselen in de C-horizont.
G-horizont
Intens gereduceerde laag, gekenmerkt door blauwgrijze kleuren.
5.3. DE BELANGRIJKSTE GRONDEN IN HET KARTERINGSGEBIED
Uit "bodemkundig oogpunt zijn klimaat en vegetatie in de gehele
boswachterij nagenoeg gelijk. De bodemverschillen zijn hoofdzakelijk
veroorzaakt door verschil in moedermateriaal, de ligging ten op
zichte van het grondwater, het ingrijpen van de mens en door ver
schillen in tijd gedurende welke de bodemvorming werkzaam is ge
weest.
Het inoedermateriaal is over het algemeen "arm" en de mineralogische samenstelling varieert weinig. De verschillen bestaan voor
namelijk in de grofheid van het zand en het gehalte aan deeltjes
<50 mu (lemigheid). Een uitzondering hierop vormen de oude stuif
zanden en de oude dekzanden in het noordwesten van de boswachterij.
De laatste zijn door vroegere overstromingen met rivierwater ge
woonlijk wat verrijkt. Op deze plaatsen vinden we vaak Gooreerdgronden.
Verschil in ligging ten opzichte van het grondwater heeft ge
woonlijk een belangrijk verschil in bodemvorining tot gevolg. Op de
laag gelegen stukken vinden we Veengronden, de venige Moerpodzolgronden en de doorgaans humeuze Veldpodzolgronden. Op de hogere ge
deelten treffen we hoofdzakelijk Haarpodzolgronden aan.
De mens heeft de gronden beïnvloed door onder meer eeuwen
lange bemesting met plaggenmest waardoor op vele gronden een aan
merkelijk dikkere A-} ontstaan is. Een voorbeeld hiervan zijn de
Enkeerdgronden.
Het verschil in tijd gedurende welke de bodemvorming werkzaam
is geweest heeft eveneens bodemverschillen tot gevolg gehad. Gron
den waar de bodemvormende processen nog maar kort werkzaam zijn
vinden wij onder meer in de stuifzanden en de uitgestoven laag
ten. Het zijn de Duinvaaggronden, de Vorstvaaggronden en de Vlakvaaggronden.
Veengronden
Veengronden zijn gronden met een moerige bovengrond van minstens
40 cm dikte, ongeacht een hierop voorkomend zanddek.
Madeveengronden
Dit zijn gronden met een 40-60 om dikke zwarte moerige bovenlaag
op een zandondergrond. In ons gebied vinden we in de zandondergrond
gewoonlijk een bruine humeuze laag, die op een diepte van 80-90 cm
overgaat in grijs humusloos zand.

afb. 6

NATTE MOERPODZOLGRONDEN
(onverwerkt)
"bodemeenheid vHn44

afb. 7

VOCHTIGE VELPPODZOLGROND
(onverwerkt)
bodemeenheid Hv44

afb. 8

afb. 9

-120 cm
VOCHTIGE LAARPOEZOLGROND
(onverwerkt)
bodemeenheid cHv44

DROGE HAARPODZOLGROWX»
(onverwerkt)
bodemeenheid Hd42
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vorming van de moerige laag (veenvorming) aan de oppervlakte heeft
gelegen. Door het graven van ontwateringsgreppels is het meren
deel van deze gronden bedekt met een zandlaag van 30-40 cm.
Het zijn natte tot vochtige gronden met een gemiddeld hoog
ste grondwaterstand van 0-60 à 70
beneden maaiveld. Zij komen
in de laagste delen van het terrein voor.
Humuspodzolgronden
Dit zijn minerale gronden met een A-, B- en C-horizont. Zij zijn
gekenmerkt door een B2-horizont iie voornamelijk amorfe humus "be
vat, die als een dun huidje om de zandkorrels ligt. In deze
B-horizont komen voorts wisselende hoeveelheden ijzer en aluminium
voor.
Mo£rjoodz£lgronderi (afb. 6)
Dit zijn gronden met een 5-40 cm dikke zwarte moerige bovenlaag
(AI), die overgaat in een bruine humeuze laag (B) waarin de amor
fe humus in huidjes om de zandkorrels ligt. Deze B-horizont gaat
op een diepte van 60-70 cm geleidelijk over in grijs humusloos
zand (c).
De oorspronkelijke opeenvolging van de lagen is door de grond
bewerking in belangrijke mate verstoord, terwijl door het graven
van greppels een deel van deze gronden bedekt is met een zandlaag
van 3O-4O cm dikte.
Een deel van deze gronden is in gebruik als grasland. Deze
worden gekenmerkt door een homogene tot matig homogene bovenlaag
van 10-20 cm dikte (cultuurinvloed).
De Moerpodzolgronden zijn natte tot vochtige gronden met een
gemiddeld hoogste grondwaterstand van 0-40 à 60 cm. Ze komen voor
in de laagste delen van het terrein.
Veid£°dz£l£rcinden (afb. 7)
Deze onderscheiden zich van de Moerpodzolgronden door het ontbre
ken van een moerige A-|. Zij hebben voor het merendeel een 10-30
cm dikke, zwarte of grijze humeuze bovenlaag (A-]) die evenals bij
de Moerpodzolgronden overgaat in een bruine humeuze laag (B),waar
in de amorfe humus als huidjes om de zandkorrels ligt. Op een diep
te van 5O-7O cm begint het grijze humusloze zand (c). Bij een deel
van deze gronden vindt men tussen de A-i~ en de B-horizont een
grijze humusarme loodzandlaag, de A2~horizont.
Door grondbewerking is de oorspronkelijke gelaagdheid ver
stoord.
Een deel van de gronden is in gebruik als grasland, waardoor
de bovengrond ter dikte van 10-20 cm min of meer gehomogeniseerd
is (cultuurinvloed).
De Yeldpodzolgronden zijn vochtige tot matig droge gronden
met gemiddeld hoogste grondwaterstanden variërend van 4O-8O/1OO
cm. Het merendeel komt voor op het vlakke gedeelte, een kleiner
deel op de iets hogere delen van het karteringsgebied.
Laarj3odz£l£ronden (afb. 8)
Deze gronden onderscheiden zich van de Veldpodzolgronden door een
3O-5O cm dikke, homogene, zwarte humeuze A-| ontstaan door een
langdurig gebruik als bouwland, waarbij ook potstalmest werd ge
bruikt.

af"b. 10

VOCHTIGE ZWARTE ENKEEKDGROND
(onverwerkt)
legenda-eenheid E44c

afh. 11

NATTE DUNNE GOOREERDGROND
(onverwerkt)
legenda-eenheid Zn44c
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Dit zijn gronden met een 10-15 cm dikke, donkergrijze, matig hu
meuze bovenlaag (A-|) op een 15-20 cm dikke, grijze humusarme loodzandlaag (A2). Onder de A2, en hiervan scherp gescheiden, ligt een
soms van onderen wordt be
dunne zwarte hunleuze laag, de B2ft,
grensd door een ijzerbandje. De hieronder aansluitende bruine Bg
gaat geleidelijk over in het geelgrijze humusloze zand van de C-ho
rizont. In tegenstelling tot de reeds besproken humuspodzolgronden
heeft het zand direct onder de B-horizont, hier ijzerhuidjes om de
korrels.
Door grondbewerking is de oorspronkelijke opeenvolging van de
lagen verstoord.
De Haarpodzolgronden zijn droge, hoog boven het grondwater
liggende gronden met gemiddeld hoogste grondwaterstanden, die al
tijd beneden de 80 à 100 cm liggen. Zij komen voor op de hogere
delen van het terrein.
Eerdgronden
Dit zijn gronden met gewoonlijk alleen een A- en C-horizont. De
A-horizont is dikker dan 15 cm, donkergekleurd en steekt scherp
af tegen de lichtere C-horizont. Het humusgehalte bedraagt min
stens 2,5$.
Gronden met een A-, B- en C-horizont worden eveneens tot de
ze groep gerekend, mits de A-] dikker dan 50 cm is (Enkeerdgronden).
De dikke A-| overheerst dan zodanig dat de B-horizont wordt ver
waarloosd.
jSwarte__Enkeerd£r£nden (afb. 10)
Het zijn gronden met een 50-70 cm dikke homogene, zwarte, humeuze
A-j (bouwlanddek). Aan de onderzijde van deze horizont kan men de
B-horizont van het oorspronkelijke profiel geheel of gedeeltelijk
terugvinden. Deze gaat gewoonlijk geleidelijk over in het grijze
humusloze zand van de C-horizont.
De dikke homogene bovenlaag is ontstaan door het langdurig
bemesten met z.g. plaggenmest (potstalmest). Deze mest bevat naast
dierlijke uitwerpselen en heideplaggen nogal wat zand, dat met de
mest ieder jaar op het land kwam. In de loop van vele tientallen
jaren is de A-| hierdoor geleidelijk dikker geworden.
Br_oekeerdgrondjen
Dit zijn gronden met een zwarte, moerige 10-40 cm dikke A-| , vrij
scherp overgaand in grijsbruin tot grijs humusloos zand (c).
Door de grondbewerking is de venige bovengrond gewoonlijk
rermengd met het grijze of grijsbruine zand van de ondergrond.
Het zijn natte, laag liggende gronden met een gemiddeld
hoogste grondwaterstand van 0-40 cm.
Dunne Goore_erd£r_onden (afb. 11)
Het betreft hier gronden met een 20-30 cm dikke, zwarte, humeuze
A-| vrij scherp overgaand in grijsbruin tot grijs zand (c).
Door grondbewerking is het grijze zand veelal vermengd met
de humeuze bovenlaag, terwijl door het graven van greppels een
deel van deze gronden bedekt' is met een zandlaag van 30-40 cm
dikte.
Het zijn overwegend natte grenden met een gemiddeld hoogste
grondwaterstand van ongeveer 4O-6O à JO cm.
Zij komen in het noordwestelijke deel van het Mastbos in de
lagere delen van het terrein voor.

af b. 1 2

VOCHTIGE VLAKV.AAGGROND
(uitgestoven laagte)
(onverwerkt)
bodemeenheid 0v44ï'

afbo 13

DROGE DUINVAAGGROND
WIET OP PROFIEL
(zeer humusarm stuifzand
op uitgestoven laagte)
bodemeenheid zSdlz

afb, 14

DROGE DUINVAAGGROHD
(matig humusarm stuifzand)
qp PROFIEL
bodemeenheid aSdlp

afb. 15

DROGE VORSTVAAGGROND
(onverwerkt)
todemeenheid Od43y
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Deze gronden onderscheiden zich van de dunne Gooreerdgronden door
een matig dikke A-j. Deze bestaat uit een 30-50 cm dikke, zwarte,
homogene laag en is ontstaan door een langdurig gebruik van deze
gronden voor de landbouw.
Yaaggronden
Dit zijn gronden, waarin de bodemvormende processen nog maar kor
te tijd werkzaam zijn geweest. Wanneer A- en/of B-horizonten aan
wezig zijn, zijn ze dun of zeer duidelijk. Door de doorgaans zeer
geringe opeenhoping van humus hangt de chemische bodemvruchtbaar
heid gewoonlijk samen met de aard van het moedermateriaal.
Vlakvaaggronden (afb. 12)
Deze gronden hebben bf A- en B-horizonten van enkele centimeters
dikte bf dikkere, maar in het laatste geval zijn ze zeer onduide
lijk. Deze dikkere B-horizonten beva,tten een geringe hoeveelheid
niet-amorfe humus. Het zand direct onder de B heeft geen ijzer
huidjes om de korrels.
De eerstgenoemde komen voor in de uitgestoven laagten, de
laatste in de middelhoge gedeelten van het oude stuifzand in de
Trippelenberg.
Het zijn over het algemeen zeer humusarme of humusarme gron
den met een gemiddeld hoogste grondwaterstand van 40-80 à 100 cm
diepte.
Du^nvaaggronden (afb. 13 en 14)
Dit zijn gronden met een doorgaans onduidelijke en zeer dunne (2
à 3 cm) A- en B-horizont. Zij komen voor in het jonge stuifzand.
Bodemvruchtbaarheid en indeling van deze gronden hangen geheel sa
men met het gemiddelde humusgehalte van het moedermateriaal (stuif
zand) en de aanwezigheid van een overstoven bodemprofiel in de on
dergrond.
Het zijn zeer humusarme, vochtige tot droge gronden met een
gemiddeld hoogste grondwaterstand van ongeveer 40-60 cm.
Vorstvaaggronden (afb. 15)
Gronden met een vrij dunne A-) en een onduidelijke maar diep door
lopende, bruingele B waarin voornamelijk ijzer en een weinig nietamorfe humus voorkomt. In tegenstelling tot de Ylakvaaggronden
heeft het zand direct onder de B ijzerhuidjes om de korrels.
Zij komen voor op de hoogste delen van het oude stuifzand in
de Trippelenberg.
Het zijn over het algemeen humusarme, hoog (1,5-2,5 ni) boven
het grondwater liggende gronden.

4. D E

L E G E N D A

De legenda is een systematische weergave van bodemeenheden, die
op de bodemkaart voorkomen, hetgeen hier wil zeggen dat de onder
scheiden bodemeenheden een verschillende bosbouwkundige beteke
nis hebben. Hieronder verstaan wij in de eerste plaats de opbrengst
aan hout, maar daarnaast ook de uitwerking van een bemesting, de
wenselijkheid van grondbewerking, de mate waarin bodemverwildering
kan optreden, de kans op verstuiving e.d-.
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- 16 In ons gebied hangt de bosbouwkundige betekenis van de grond
onder meer af van;
de profielontwikkeling
de ligging van het grondwater ten opzichte van het maaiveld
de dikte van de A-j
de lemigheid van het profiel
de korrelgrootte van het zand
de aanwezigheid van een overstoven bodemprofiel
de dikte van het stuifzanddek
het voorkomen van bouwland of cultuurinvloed
de aanwezigheid van een zanddek op het oorspronkelijke oppervlak.
Met behulp van deze gegevens is de legenda opgesteld.
4.1. DE OPZET YAl DE LEGEEDA
In aft. 16 is de legenda van de bodemkaart schematisch weergegeven.
Er zijn 12 hoofdbodemeenheden onderscheiden en wel:
Veengronden
1. Madeveengronden
Humuspodzolgronden
2. Moerpodzolgronden
3. Veldpodzolgronden
4. Laarpodzolgronden
5. Haarpodzolgronden
Eerdgronden
6. Zwarte Enkeerdgronden
7. Broekeerdgronden
8. Dunne Gooreerdgronden
9. Matig dikke Gooreerdgronden
Vaaggronden
10. Vlakvaaggronden
11. Duinvaaggronden
12. Vorstvaaggronden
Met uitzondering van de Haarpodzolgronden, de Broekeerdgronden
en de Vorstvaaggronden, is ieder van deze groepen onderverdeeld
naar één of meer van de volgende eigenschappens
de-ligging van het grondwater ten opzichte van het maaiveld
de mediaan van de fractie tussen 50 en 2000 mu (M50)
de lemigheid
het voorkomen van cultuurinvloed
de aanwezigheid van een zanddek (geen stuifzand) op het oorspron
kelijke oppervlak
de aanwezigheid van een overstoven bodemprofiel in de ondergrond
het humusgehalte van het stuifzand
De laatste twee onderscheidingen hebben uitsluitend betrekking op
de Duinvaaggronden.
De_li_ggingi_van_het_grondwater t_en £PÉZi£ht_e_van_het_maajLveld
Naar de ligging van het grondwater ten opzichte van het maaiveld
is een indeling in vochtkla£S_en gemaakt; nat, vochtig, matig voch
tig, matig droog, droog.
Deze indeling is gebaseerd op de diepte, waarop in het pro
fiel gleyverschijnselen voorkomen.

- 17 De diepteligging van de bovenkant van deze gleyzone komt gewoonlijk
in grote trekken overeen met de gemiddeld hoogste grondwaterstand.
De indeling in vochtklassen is ontworpen om de vochtvoorziening vanuit het grondwater bij benadering aan te geven. Diep doorwortelbare gronden (Enkeerdgronden, Duinvaaggronden) zullen bij
een lage grondwaterstand een even goede vochtvoorziening kunnen
hebben als gronden met een hogere grondwaterstand, maar met een
geringe bewortelingsdiepte. In verband hiermede zijn voor de Enk
eerdgronden en de Duinvaaggronden afwijkende vochtklassen opgesteld
waarbij met deze mogelijkheid tot diepe beworteling rekening is
gehouden.
De vochtklassen voor de Veengronden, Humuspodzol_grond^n,
Br£eke£rdgronden en Gooreerdgronden worden als volgt omschreven!
nat
~ hoogste gleyverschijnselen op 0 -40
cm')
vochtig
- hoogste gleyverschijnselen op 40-60 à 70 cm
matig vochtig - hoogste gleyverschijnselen op 40-80 à 100 cm
matig droog
- hoogste gleyverschijnselen op 60 a 70-80 à 100 cm
droog
- hoogste gleyverschijnselen die
per dan 80 à 100 cm
De vochtklassen voor de Enke£rdgronden zijnï
nat
; hoogste gleyverschijnselen tussen 0 en 40 cm
vochtig: hoogste gleyverschijnselen tussen 40 en 100 cm of bij
een A-| dikker dan 70 cm, binnen 30 cm vanaf de onder
kant van de A-].
De vochtklassen voor de Duinvaaggronden luiden;
Voor de gronden op prefiel:
nat
t hoogste (stagnatie) gleyverschijnselen 0-80 cm
vochtigs alle Duinvaaggronden met een stuifzanddek dunner dan
180 cm op een vochtig of nat profiel
droog : alle Duinvaaggronden met een stuifzanddek dunner dan
180 cm op een droog of matig droog profiel en de Duin
vaaggronden met een stuifzanddek dikker dan 180 cm.
Voor de gronden niet op profiel;
vochtigs hoogste gleyverschijnselen tussen 40 en 60 à 70 cm
matig
droog s hoogste gleyverschijnselen tussen 60 à J0 en 80 à 100 cm
droog : hoogste gleyverschijnselen tussen 80 à 100 en 180 cm
De_korre_lgro£tte_van_het_zand
Naar de korrelgrootteverdeling van het zand zijn twee klassen on
derscheiden en weis
matig fijn zand met
tussen 150 en 210 mu
zeer fijn en matig fijn zand met een M^q tussen 105 en 210 mu
De_lemighe_id
ÏTaar de lemigheid (percentage minnrale delen <50 mu) zijn vier
klassen onderscheidens
leemarm
s leemgehalte <10^
leemarm en zwak lemig ; leemgehalte < 17»5/^
zwak lemig
s leemgehalte 10-17,5/^
zwak lemig en sterk le
mig
s leemgehalte 10-32,5?°
Daar de lemigheid gewoonlijk binnen korte afstand sterk wis
selt, kan zij slechts globaal worden weergegeven in klassen, die
elkaar ruim overlappen.
') beneden maaiveld.

- 17 De diepteligging van de bovenkant van deze gleyzone komt gewoonlijk
in grote trekken overeen met de gemiddeld hoogste grondwaterstand.
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nat
s hoogste gleyverschijnselen tussen 0 en 40 cm
vochtigs hoogste gleyverschijnselen tussen 40 en 100 cm of bij
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De vochtklassen voor de Duinvaaggronden luidens
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nat
s hoogste (stagnatie) gleyverschijnselen 0-80 cm
vochtigs alle Duinvaaggronden met een stuifzanddek dunner dan
180 cm op een vochtig of nat profiel
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180 cm op een droog of matig droog profiel en de Duin
vaaggronden met een stuifzanddek dikker dan 180 cm.
Voor de gronden niet op profiel;
vochtigs hoogste gleyverschijnselen tussen 40 en 60 à 70 cm
matig
droog ; hoogste gleyverschijnselen tussen 60 à 70 en 80 à 100 cm
droog : hoogste gleyverschijnselen tussen 80 à 100 en 180 cm
De_k£rreligrootte_van_het_zand
Naar de korrelgrootteverdeling van het zand zijn twee klassen on
derscheiden en weis
matig fijn zand met M50 tussen 150 en 210 mu
zeer fijn en matig fijn zand met een
tussen 105 en 210 mu
De_lemigheid
Naar de lemigheid (percentage minnrale delen <50 mu) zijn vier
klassen onderscheidens
leftmarm
s leemgehalte <10^
leemarm en zwak lemig : leemgehalte < 17»5/^
zwak lemig
s leemgehalte 10-17»5$
zwak lemig en sterk le
mig
: leemgehalte 10-32,5^
Daar de lemigheid gewoonlijk binnen korte afstand sterk wis
selt, kan zij slechts globaal worden weergegeven in klassen, die
elkaar ruim overlappen.
') beneden maaiveld.

- 18 Sei voorkomen van cultuuxinv.lo£d
Gronden, waarop tijdelijk landbouw is uitgeoefend, gewoonlijk te
herkennen aan een dunne homogene A-|, worden met een bijzondere
onderscheiding aangegeven.
De_aanwe_zigheid van een _zanddek
Gronden met een zanddek (geen stuifzand) van 30 à 40 cm dikte
worden eveneens met een bijzondere onderscheiding aangegeven. Het
zand is gewoonlijk afkomstig uit dicht bij elkaar liggende even
wijdig lopende diepe afwateringssloten.
De_aanweizigheid van een £V£rs_t£V£n_bo_d£m£r£fie.i.
Binnen de Duinvaaggronden wordt een onderscheid gemaakt tussen
gronden met en zonder overstoven bodemprofiel in de ondergrond.
Het_ humu£gehalte_van_het_stui_fz_and
Ook deze onderscheiding geldt alleen binnen de groep van de Duin
vaaggronden. Naar het humusgehalte van het stuifzand zijn hierin
twee klassen onderscheiden:
uiterst en zeer humusarms humusgehalte kleiner dan 1,5i°
matig humusarm
s humusgehalte tussen 1,5 en 2,5
4-2. DE CODERING
Op de bodemkaart van het Mastbos zijn de bodemeenheden met een
kleur en een code aangegeven en niet zoals tot nu toe het gebruik
was met een kleur en een nummer.
De codering heeft enige voordelen. Verschillende bodemkaarten
kunnen hierdoor gemakkelijker worden vergeleken. Bij de tot nu toe
afgeleverde kaarten, waarbij de bodemeenheden te beginnen met 1
doorlopend waren genummerd, kon eenzelfde nummer op de ene kaart
een geheel andere bodemeenheid zijn dan op een andere kaart.
Een ander voordeel is dat men uit de code direct een aantal
belangrijke bodemeigenschappen kan aflezen.Dit laatste behoeft
enige toelichting.
De code is samengesteld uit één hoofdletter, kleine letters
en cijfers. Gewoonlijk bestaat zij uit niet meer dan 5 tekens.
Deze staan in een vaste volgorde en weis
kleine letter (kan ontbreken), hoofdletter, kleine letter, cijfer,
cijfer, kleine letter (kan ontbreken). Als voorbeeld van een code
geven wij vHn44 en Ev44c°
De hoofdindeling wordt met hoofdletters als volgt gecodeerd:
Veengronden
V
Humuspodzolgronden
H
Eerdgronden
E en Z
Vaaggronden
0 en S
In het algemeen zegt de kleine letter voor de hoofdletter iets
over de aard van de A-|.
De hoofdletter alleen of de hoofdletter met de ervoor staande
kleine letter geeft nu aan met welke van de 12 hoofdbodemeenheden wij te doen hebben.
Madeveengronden

aV

Moerpodzolgronden
Veldpodzolgronden
Laarpodzolgronden
Haarpodzolgronden

vH
H
cïï
H

felüö//NUITD-^

>

Il 11 II

-O 8O
°
Q- >
-4-» O
E O E £ .5
O > O D
l_
m
-C o)
< O < C "q
Q> c
0i (1)
<u N JÉ
t
JÉ "O
O js: "O <->
J£ Q.
C
"O ai L.
"O
a)
a> ai a> —*
>
a> —
•S e T3 "O
O T> ui
=>
l_ £ i_ W N
a>
a>
"O c TD c TJ
C O) c ai c 5 £
O 0) O a> O O CQ
IIII
IIII
».
o

^
ai ^
"O T3
o>

O
LU
UJ
-I I-X
*O
<

C
O

O)

C
O —I
•— O
O)(M

C II

S"
•O c É
g SI
>

$ 00
o

!œ

£ m S.
£ o*
«-

°—

O T- O) O
< N < JC C
« O « 0
- T> CL ~ J
t*. 4> îr, N

0

a>

CÛ
o
N
-o
O
CL
0)
"O
O
£
0)
-5C
O
$
N
II

01
O)
O
O
c
0)
>
O
w
0)
o>
z>
II
O

UJ
u.
O) a>
E"

E s

tr

LU
I-5
<

II II

C O O

5N $
N
II II

£
_.

o > E E

II II II II

C

> X

£

?
N

D>

JC

JC

5 Î

$
N

II II

II II

5N SN

(r m
x:
O E
>
II II
> fc

in
a>
0)
*o "O
c •
O

0> 3 0> •—>

' N

O
X

Z3 <u

3 :=»

E.
X E

"O
c
O
N

p> rz,-.

u>
o
n
O

>

Ol

in

ca

LU

I—

.!2 w

c
S
a»
•f ai
£ "o
O O
JD U

"• _i

O
:Lü Q
iJ'O
LU X
E LU
O
*0
>

N O)
O)

O O)
—'O C0)
<D £

< e

en

E 5"
II II

<

"Oa>
cO
>
"O
OO
Oa>

£

O
aO) s
co
0)O O
£ <
>II OII

<

£ -

^2

é.o 9f-

Ml

es - i

- 19 Zwarte Enkeerdgronden
Broekeerdgronden
Dunne Gooreerdgronden
Matig dikke Gooreerd
gronden
VIakvaaggronden
Duinvaaggronden
Vorstvaaggronden

E
vZ
Z
cZ
0
S
0

De kleine letter achter de hoofdletter geeft de vochtklasse, het
eerste cijfer achter de hoofdletter de grofheid van het zand en
het tweede cijfer achter de hoofdletter geeft de lemigheid weer.
De laatste letter zegt doorgaans iets over de B-horizont of de
ondergrond.
Om verschillende redenen moesten op deze opzet enkele uitzon
deringen worden gemaakt. Bij de Duinvaaggronden zegt de letter
voor de hoofdletter
r.iets
over de aard van de A-j, maar geeft
het humusgehalte van het stuifzand aan. Bovendien is het tweede
cijfer achter de hoofdletter vervangen door een letter, deze zegt
iets over de aard van de overstoven ondergrond.
Voorts zijn ijzerhuidjes om de zandkorrels in het C-materiaal
direct aansluitend aan de li- en B-horizont met een streepje onder
de hoofdletter aangegeven.
De tabel (afb. 17) geeft de betekenis van de letters en cij
fers in gedetailleerder vorm weer, terwijl in afb. 16 (schema van
de legenda) alle voorkomende combinaties te vinden zijn.
4.3« DE BODEMEENHEDEN
In het onderstaande wordt van iedere bodemeenheid een karakteris
tiek gegeven, waarbij tevens de geschiktheid voor lariks, douglas
en grove den is vermeld.
De oppervlakte van de hoofdbodemeenheden en elke bodemeenheid,
uitgedrukt in ha en procenten van de totale oppervlakte vindt men
in de grafiek van afbeelding 18.
Op de legenda zijn verschillende bodemeenheden samengevoegd.
Dit is het geval bij eenheden met dezelfde code, maar met verschil
lende toevoegingen. Op de afbeeldingen en in het rapport zijn alle
bodemeenheden apart onderscheiden en beschreven.
Om verwijzingen bij de beschrijvingen te vergemakkelijken zijn
de bodemeenheden in het rapport genummerd.

- 20 -

Natte Maäeveengronden
Codering

aVnh. Niet vergraven, toevoeging (a).

Ligging en
oppervlakte

In de laagste delen van het gebied» De opper
vlakte is zeer gering en bedraagt slechts 2 ha,
dit is 0,4$ van de totale oppervlakte.

Kenmerken en
eigenschappen

Gronden met een 40-60 cm dikke, zwarte venige
bovenlaag (A-j) overgaand in bruin humeus, sterk
lemig, zeer fijn zand (B), dat op een diepte
van 80 à 90 cm geleidelijk overgaat in grijs
(gereduceerd) sterk lemig,zeer fijn zand (c).
Als gevolg van de lage ligging en de hoge lemigheid zijn dit zeer natte gronden. De ge
middeld hoogste grondwaterstand ligt ongeveer
gelijk met het maaiveld.

Bodemwaardering

Toor lariks ongeschikt.
Voor douglas ongeschikt.
Voor grove den ongeschikt.

- 21 Ondiep vergraven natte Madeveengronden met een
zanddek.je

Codering

aVnh met toevoeging (z).

Ligging en
oppervlakte

In de laagste, aterk begreppelde gedeelten van
het terrein. De oppervlakte bedraagt 0,5 ha of
0,1$ van het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Als no. 1, maar met een zanddekje afkomstig
uit de greppels, dat door grondbewerking veelal
vermengd is met de venige bovenlaag.
Ondanks de begreppeling en de geringe ophoging
van het terrein zijn de gronden nog zeer nat.
hoogste grondwaterstand bedraagt
De gemiddeld
ongeveer 0-40 cm.

Bodemwaardering

Idem als bij bodemeenheid 1.

- 22 Ondiep vergraven, vochtige Madeveengronden
met een zanddek.je
Codering

aVvh met toevoeging (z).

Ligging en
oppervlakte

In de laagste sterk "begreppelde delen van het
terrein. De oppervlakte "bedraagt 1 ha of 0,2fj
van het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Als no. 1, maar met een zanddekje ter dikte
van 30-40 cm, afkomstig uit de greppels. Door
grondbewerking is dit zanddek veelal vermengd
met de venige laag. De ontwatering is wat be
ter dan bij de vorige twee bodemeenheden. We
kunnen spreken van een goede vochtvoorziening.
De gemiddeld hoogste waterstand ligt tuBsen
40 en 60 à 70 cm.

Bodemwaardering

Voor lariks matig geschikt,
Voor douglas geschikt,
Voor grove den geschikt.

- 23 Ondiep vergraven, natte, zwak en sterk lemige,
zeer fijn- en matig fijnzandige Moerpodzolgron«
den
Codering

vHn44»

Ligging en
oppervlakte

Met uitzondering van een vrij groot aaneenge
sloten oppervlak in vak 6 (het z.g. Turfven)
verspreid in kleine vlakken door het gehele
gebied en tevens in de laagste delen van het
terrein. Deze delen zijn altijd begreppeld. De
gezamenlijke oppervlakte bedraagt 19 ha of
3,8io van het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Een ongeveer 40-50 cm diep omgewerkte, hetero
gene bovengrond of A , bestaande uit min of meer
duidelijke begrensde brokken venig materiaal
(A*))j brokken donker- of fletsbruin, humeus,
zwak of sterk lemig, zeer fijn en matig fijn
zand (B2).
Onder de Ap en hiervan scherp gescheiden, ligt
de bruine uiterst humusarme, lemige fijnzandige B3, die op een diepte van 60-70 cm geleide
lijk overgaat in grijs vlekkerig fijn zand, de
C-horizont.
Zowel door hun lage ligging als sterk lemige
ondergrond zijn deze gronden nat. De gemiddeld
hoogste grondwaterstand ligt tussen 0 en 40
cm.

Bodemwaardering

Voor lariks ongeschikt.
Yoor douglas geschikt tot matig geschikt.
Yoor grove den geschikt tot matig geschikt.

- 24 Ondiep vergraven, natte, zwak en sterk lemige,
zeer fi.jn- en matig fi.jnzandige Moerpodzolgronden met een zanddek

Codering

vHn44 met toevoeging (z).

Ligging en
oppervlakte

Alleen in het laag gelegen, sterk "begreppelde
z.g. Rondven (vak ?)• De oppervlakte "bedraagt
1 ha of 0,2^ van het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Als no. 4, maar met een uit de greppels afkom
stig zanddekje van 30-40 cm dikte. Boor grond
bewerking tot 40-50 cm diepte is dit zand veelal
vermengd met het venige materiaal van de A-).
Niettegenstaande de "begreppeling en een geringe
verhoging van het terreinoppervlak, zijn deze
gronden nog nat. De gemiddeld hoogste grond
waterstand ligt tussen 0 en 40 cm.

Bodemwaardering

Als bodemeenheid 4»

- 25 Ondiep vergraven, natte,zwak en sterk lemige,
zeer fi.jn- en matig fijnzandige Moerpodzolgronden met cultuurinvloed

Codering

vHn44 met toevoeging (c)

Ligging en
oppervlakte

In de lage begreppelde gedeelten van het ter
rein. De gezamenlijke oppervlakte bedraagt
7,5 ha of 1,5fo van het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Als no. 4, waar met een 10-20 cm dikke, vrij
homogene bovenlaag (Ap^) die is ontstaan door
het gebruik van deze gronden als grasland.
Door bemesting zal de chemische vruchtbaarheid
enigszins zijn verhoogd ten opzichte van de
vorige twee bodemeenheden. Het zijn natte gron
den met een gemiddeld hoogste grondwaterstand
van 0-40 cm.
Ze zijn uitsluitend als grasland in gebruik.

Bodemwaardering

Als bodemeenheid 4«

- 26 Ondiep vergraven, vochtige, zwak en sterk lemige,
zeer fi.jn- en matig fi.jnzandige Moerpodzolgronden
Codering

vHv44.

Ligging en
oppervlakte

Verspreid door het gehele gebied, in de lage
sterk begreppelde gedeelten van het terrein.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 10 ha of
2ffo van het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Een ongeveer 40-50 cm diep omgewerkte boven
laag of Ap, bestaande uit brokken venig mate
riaal (Ai) en brokken donker- of fletsbruin,
humeus, zwak of sterk lemig, zeer fijn en matig
fijn zand (B2). Onder de Ap en hiervan scherp
gescheiden ligt de bruine sterk lemige, fijnzandige B^ die op een diepte van 60-70 geleide
lijk overgaat in grijs, sterk lemig, fijn zand
(de C-horizont).
De gronden zijn goed ontwaterd en hebben een
goede vochtvoorziening. De gemiddeld hoogste
grondwaterstand ligt tussen 40 en 60 à 70 cm.

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt.
Voor douglas zeer geschikt.
Voor grove den zeer geschikt.

- 27 Ondiep vergraven, vochtige, zwak en sterk lemlge, zeer fi.jn- en matig fi.jnzandige Moerpodzolgronden met een zanddek
Codering

vHv44 met toevoeging (z)

Ligging en
oppervlakte

In de sterk begreppelde lagere delen van het
terrein. De gezamenlijke oppervlakte bedraagt
2,5 ha of 0,5fo van het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Als no. 7> maar met een uit de greppels af
komstig zanddekje ter dikte van 30-40 cm. Door
grondbewerking is het zand veelal met het venige materiaal van de A^ vermengd.

Bodemwaardering

Als bodemeenheid 7«

- 28 Ondiep vergraven, vochtige, zwak en sterk lemige, zeer fi.jn- en matig fi.jnzandige Veldpodzolgronden
Codering

Hv44.

Ligging en
oppervlakte

In de vrij sterk begreppelde vlakke delen van
het terrein. De gezamenlijke oppervlakte "be
draagt 138,5 ha of 27s7$ van het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Een tot een diepte van ongeveer 40-50 cm om
gewerkte heterogene bovenlaag of Ap, bestaande
uit brokken zwart sterk humeus en brokken
donkerbruin matig humeus, zwak en sterk lemig,
zeer fijn en matig fijn zand (A-} en B2).
Onder de Ap en hiervan scherp gescheiden ligt
de bruine matig humusarme, sterk lemige en
fijnzandige Bz, die op een diepte van 60 à
70 cm geleidelijk overgaat in grijs sterk le
mig fijn zand met vlekken en weinig of geen
roest (c).
Het zijn goede vochthoudende gronden met een
gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen 40
en 60 à 70 cm.

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt.
Voor douglas zeer geschikt.
Voor grove den zeer geschikt.
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Ondiep vergraven, vochtige, zwak en sterk lemige, zeer fi.jn- en matig fijnzandige Veldpodzolgronden met cultuurinvloed

Codering

Hv44 met toevoeging (c).

Ligging en
oppervlakte

De oppervlakte bedraagt 3 ha of 0,i
totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Als no. 9j maar met een 10-20 cm dikke, vrij
homogene "bovenlaag (a„^) die is ontstaan tijdens
het gebruik van deze gronden als "bouw- of gras
land. De chemische vruchtbaarheid zal door be
mesting vermoedelijk wat hoger zijn dan bij de
vorige bodemeenheid. Deze gronden zijn voor
namelijk in gebruik als bouw- o£ grasland.

Bodemwaardering

Als bodemeenheid $.

van het
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Ondiep vergraven, matig vochtige» zwak en sterk
lemige, zeer fi.jn- en matig fi.jnzandige Veldpodzolgronden

Codering

Hx44.

Ligging en
oppervlakte

In "betrekkelijk vlakke, weinig "begreppelde
delen van het terrein. De gezamenlijke opper
vlakte bedraagt 111 ha of 22,2<fa van het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Een tot ongeveer 40-50 cm diepte omgewerkte
heterogene bovenlaag of Ap bestaande uit brok
ken loodzandhoudend matig humeus tot humeus
zwak tot sterk lemig, zeer fijn en matig fijn
zand (A-] met een weinig A2) en brokken bruin
humeus zand van dezelfde textuur (B2). Onder
de Ap en hiervan scherp gescheiden ligt de
bruine of fletsbruine matig humusarme, sterk
lemige fijnzandige Bj, die op een diepte van
60-70 cm geleidelijk overgaat in grijs, sterk
lemig fijn zand met vrij veel roest- en reductievlekken.
Hier en daar komen profielen voor die in de
bovengrond geheel leemarm zijn.
Het zijn over het algemeen redelijk vochthoudende gronden met een gemiddeld hoogste grond
waterstand tussen 50 en 80 cm.

Bodemwaardering

Voor lariks matig geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor grove den geschikt.
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Ondiep vergraven, matig vochtige, zwak en sterk
lemige, zeer fi.jn- en matig fijnzandige Yeldpodzolgronden met cultuurinvloed

Codering

Hx44 met toevoeging (c).

Ligging en
oppervlakte

Alleen over een kleine oppervlakte in vak 12.
De oppervlakte bedraagt 1 ha of 0,2^ van het
totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Als no. 11, maar met een vrij homogeen bovenlaagje van 10-20 cm dikte, dat is ontstaan
tijdens een kort gebruik voor landbouw.
Door bemesting zal de chemische vruchtbaarheid
wat hoger zijn dan bij Hx44-

Bodemwaardering

Als bodemeenheid 11.
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Ondiep vergraven, matig droge, leemarme en
zwak lemige, zeer fijn- en matig fi.jnzandige
Yeldpodzolgronden

Codering

Hm42.

Ligging en
oppervlakte

Vooral in de hogere delen van het terrein.
De oppervlakte bedraagt 56 ha of 11,2$ van
het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Een tot ongeveer 4-0 à 50 cm omgewerkte, hete
rogene bovenlaag of Ap, bestaande uit brokken
100dzandhoudend, matig humusarm, leemarm en
zwak lemig, zeer fijn en matig fijn zand (A-|
en A2) en wa"t brokken zwart en bruin humeus zand
van dezelfde textuur
en I^)- Onder de Ap
en hiervan scherp gescheiden ligt de roodbruine
tot geelbruine en leemarme of zwak lemige fijnzandige B3, die op een diepte van 6O-7O cm ge
leidelijk overgaat in geelgrijs, leemarm of
zwak lemig, fijn zand met roest- en reductievlekken.
De gronden zijn enigszins droogtegevoelig, hun
vochtvoorziening is aanmerkelijk minder dan
bij de vochtige Yeldpodzolgronden (no. 9)•
De gemiddeld hoogste waterstand ligt tussen
60 à 70 en 80 cm.

Bodemwaardering

Voor lariks ongeschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor grove den geschikt.
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Vochtige, zwak en sterk lemige, zeer fi.jn- en
matig fijnzandige Laarpodzolgronden

Codering

cHv44> Niet vergraven, toevoeging (a).

Ligging en
oppervlakte

Zij komen alleen voor in de vakken 3> 12, 17
en 18, 19 en 20. De oppervlakte bedraagt 12 ha
of 2,4-fo van het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Gronden met een 30-50 cm dikke homogene, zwarte,
humeuze, zwak of sterk lemige, zeer fijn- en
matig fijnzandige bovenlaag (À-j ), vrij scherp
overgaand in brokken grijs en bruin humeus zand
van dezelfde textuur (de B2). Deze gaat op een
diepte van 60-70 cm geleidelijk over in grijs,
sterk lemig fijn zand met veel reductievlekken
en weinig roest (C-horizont).
Het zijn gronden die als bouwland of kweke
rij in gebruik zijn geweest of nog als zodanig
worden gebruikt. Door bemesting zal de chemi
sche vruchtbaarheid zijn verhoogd ten opzichte
van de oorspronkelijke toestand. De vochtvoorziening is doorgaans goed. De gemiddeld hoog
ste grondwaterstand ligt tussen 40 en 60 à
70 cm.

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt.
Voor douglas zeer geschikt.
Voor grove den zeer geschikt.
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Matig vochtige, zwak en sterk lemige. zeer
fi.jn- en matig fi.1nzand.ige Laarpodzolgronden

Codering

cHx44* Niet vergraven, toevoeging (a).

Ligging en
oppervlakte

Komt slechts voor in de vakken 1 J , 18 en 20.
Be oppervlakte bedraagt 3*5 ha of 0,7tfo van het
totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Als no. 14» maar met een gemiddeld hoogste
grondwaterstand tussen 50 en 80 cm. Hierdoor
zijn de gronden in het algemeen iets droger
dan die van bodemeenheid 14»

Bodemwaardering

Als hodemeenheid 14«
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Matig droge, leemarme en zwak lemige, zeer
fijn- en matig fijnzandige Laarpodzolgronden

Codering

cMm42. Niet vergraven, toevoeging (a).

Ligging en
oppervlakte

Alleen in vak 1J. De oppervlakte "bedraagt
0,5 ha of 0,1$ van het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Gronden met een 30-50 cm dikke, homogene, zwarte
tot donkergrijze, loodzandhoudende, matig humeuze, leemarme en zwak lemige, zeer fijn- en
matig fijnzandige A-]. Hieronder ligt de grijs
bruine, matig humusarme fijnzandige B2, die op
een diepte van 60-70 cm geleidelijk overgaat
in grijs tot geelgrijs zwak lemig fijn zand
met roest- en reductievlekken (de C-horizont).
Door "bemesting zal de chemische vruchtbaarheid
wat verhoogd zijn ten opzichte van de oorspron
kelijke toestand.
Deze gronden hebben ten gevolge van hun rela
tief hoge ligging een wat matige vochtvoorziening. De gemiddeld hoogste grondwaterstand
ligt tussen 60 en 80 à 100 cm.

Bodemwaardering

Voor lariks matig geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor grove den geschikt.
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Ondier» vergraven, droge, leemarme en zwak le
mige, zeer fi.jn- en matig fi.jnzandige Haarpodzolgronden

Codering

Hd42.

Ligging en
oppervlakte

Op de hogere smalle ruggen van het terrein,
die voornamelijk in het zuidelijke deel van de
boswachterij voorkomen. De oppervlakte be
draagt 19,5 ha of 3,9^o van het totaal.

Kenmerken en
eigenachappen

Gronden met een 40-50 cm diep omgespitte, he
terogene bovenlaag (Ap) bestaande uit brokken
sterk loodzandhoudend, matig humusarm, leemarm of zwak lemig, zeer fijn en matig fijn
zand (a-i en Ap) en wat brokjes zwart humeus en
geelbruin, matig humeus zand van dezelfde tex
tuur (B2h en B2)» Onder de Ap en hiervan scherp
gescheiden ligt de humusarme geelbruine, leem
arme of zwak lemige fijnzandige Bj, die op een
diepte van 6O-7O cm geleidelijk overgaat in
geelgrijs, lemig fijn zand (de C-horizont). Bij
de zwak lemige profielen komen in de C-horizont dunne roestkleurige, sterk lemige bandjes
voor. Op een diepte van 90-120 cm treffen we
roest- en reductievlokken aan.
Door de gewoonlijk lage grondwaterstand laat
de vochtvoorziening van deze gronden te wen
sen over.
De gemiddeld hoogste grondwaterstand ligt
dieper dan 80 à 100 cm.

Bodemwaardering

Voor lariks ongeschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Voor grove den matig geschikt.
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Hatte, zwak en sterk lemige, zeer fijn- en
matig fi.jnzandige zwarte Enkeerdgronden

Codering

En44c. Niet vergraven, toevoeging (a).

Ligging en
oppervlakte

In een laag gelegen gedeelte van vak 27» dat
is ontstaan door het afgraven van zand uit de
ondergrond, waarna de zwarte "bovengrond weer
is teruggezet. De oppervlakte "bedraagt 1 ha
of 0,1$ van het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Gronden met een ongeveer 50-60 cm dikke, homo
gene, zwarte ,humeuze,- sterk of zwak lemige, zeer
fijn- en matig fijnzandige A-|, waarin op 30-40
cm diepte reductievlekken voorkomen.Direct on
der de A1 ligt de C-horizont,die bestaat uit
grijs gereduceerd humusloos, sterk lemig, fijn
zand.
Dank zij de dikke A-j en als gevolg van jaren
lange "bemesting is de chemische vruchtbaarheid
van deze gronden vrij hoog.
Door hun lage ligging zijn ze vrij nat. De ge
middeld hoogste grondwaterstand ligt ondieper
dan 40 cm.

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor grove den geschikt.
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Vochtige, zwak en sterk lemige, zeer fijn- en
matig fijnzandige zwarte Enkeerdgronden

Codering

Ev44h» Niet vergraven, toevoeging (a).

Ligging en
oppervlakte

Alleen in de vakken 23, 26 en 27• De oppervlak
te bedraagt 6,5 ha of 1,3$ van het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Gronden met een 50-70 cm dikke, homogene, zwar
te, humeuze, zwak en sterk lemige, zeer fijn
en matig fijnzandige A-j. Onder deze A-| en hier
van scherp gescheiden ligt de "bruine, matig
humusarme sterk lemige fijnzandige B, of rest
van de B3. Deze gaat geleidelijk over in grijs
gereduceerd sterk lemig fijn zand (de C-horizont). Dank zij de dikke A^ en ten gevolge van
de langdurige bemesting is de chemische vrucht
baarheid van deze gronden vrij hoog.
De vochtvoorziening is goed. De gemiddeld hoog
ste grondwaterstand ligt tussen 60 en 100 cm.

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt.
Voor douglas zeer geschikt.
Voor grove den zeer geschikt.
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Vochtige, zwak lemige. zeer fi.in- en matig
fi.jnzandige, zwarte Enkeerdgronden

Codering

Ev43y. Niet vergraven, toevoeging (a).

Ligging en
oppervlakte

Alleen in vak 32. De oppervlakte bedraagt 1 ha
of 0,2$ van het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Als no. 19» maar wat minder lemig in de boven
grond. De Bj-horizont bevat geen amorfe humus.

Bodemwaardering

Als bodemeenheid 19«
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Ondiep vergraven, natte, zwak en sterk lemige,
zeer fi.jn- en matig fi.jnzand.ige Broekeerdgronden

Codering

vZn44°•

Ligging en
oppervlakte

In een ge'ilvormige sterk begreppelde laagte
in het terrein in vakken 26 en 27« De geza
menlijke oppervlakte bedraagt 6 ha of 1,2$
van he* totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Gronden met een tot 40 à 50 cm diep omgewerkte
heterogene bovenlaag (Ap), bestaande uit brok
ken zwart, venig en sterk humeus materiaal (A-j)
en brokjes grijsbruin, humusarm, zwak en sterk
lemig, zeer fijn en matig fijn zand (zwakke B).
Onder de Ap en hiervan scherp gescheiden ligt
de C-horizont, die bestaat uit grijs geredu
ceerd sterk lemig fijn zand, dat op een diepte
van 6O-7O cm geleidelijk overgaat in grijswit
zand met weinig of geen roest.
Tussen de Ap- en de G-horizont bevindt zich
soms nog een rest van de zwakke B.
Het zijn natte tot zeer natte gronden met een
gemiddeld hoogste grondwaterstand van ondie
per dan 40 cm.

Bodemwaardering

Voor lariks matig geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor grove den geschikt.
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Ondiep vergraven, natte, zwak en sterk lemige,
zeer fi.jn- en matig fijnzandige dunne Gooreerdgronden

Codering

Zn44c.

Ligging en
oppervlakte

In de wat lager gelegen begreppelde gedeelten
van het terrein in het noordwesten van de boswachterij. De oppervlakte "bedraagt 27,5 ha of
5,5$ van het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Gronden met een tot ongeveer 40 à 50 cni diepte
omgewerkte heterogene bovenlaag (Ap) bestaande
uit brokken sterk humeus, mild zwar^ gekleurd,
zwak en sterk lemig, zeer fijn en matig fijn
zand (Ai) en brokken grijsbruin of grijswit
zand van dezelfde textuur (c). Onder de Ap, en
hiervan scherp gescheiden, ligt de C-horizont.
Deze bestaat soms uit grijsbruin, maar meestal
uit grijswit, vrij sterk gereduceerd, sterk
lemig, fijn zand met veel roest. Op 120-130 cm
gaat de kleur over in grijsblauw.
Het zijn natte tot zeer natte gronden met een
goede vochtvoorziening, Niettegenstaande de
hoge grondwaterstanden kunnen we hier niet van
wateroverlast spreken. De gemiddeld hoogste
grondwaterstand ligt tussen 0 en 40 cm.

Bodemwaardering

"Voor lariks zeer geschikt tot geschikt.
Voor douglas zeer geschikt.
Yoor grove den zeer geschikt.
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Ondiep vergraven, natte, zwak en sterk lemige,
zeer fi.jn- en matig fi.jnzandige dunne Gooreerdgronden met cultuurinvloed

Codering

Zn44c met toevoeging (c)

Ligging en
oppervlakte

Alleen in vak 31. De oppervlakte bedraagt 0,5
ha of 0,1$ van het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Als no. 22, maar met een 10-20 cm dik, matig
homogeen, humeus bovenlaagje, dat is ontstaan
tijdens het gebruik van deze gronden als gras
land.
Deze gronden hebben hun lage ligging verkregen
doordat de ondergrond voor een deel is afge
graven, waarna de bovengrond weer werd terug
gezet.

Bodemwaardering

Als bodemeenheid 22»
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Ondiep vergraven, vochtige, zwak en sterk lemige, zeer fi.jn- en matig fi.jnzandige dunne
Gooreerdgronden

Codering

Zv44c.

Ligging en
oppervlakte

Alleen in de vakken 5 en 33• De oppervlakte
bedraagt 2,5 ha of 0,5$> van het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Als no. 22, maar met een wat diepere ontwatering.
Het zijn eveneens gronden met een goede vochtvoorziening. De gemiddeld hoogste grondwater
stand ligt
tussen 40 en 60 à 70 cm.

Bodemwaardering

Yoor lariks zeer geschikt tot geschikt.
Voor douglas zeer geschikt.
Voor grove den zeer geschikt.
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Ondiep vergraven, vochtige, zwak en sterk lemige, zeer fi.jn- en matig fijnzandige dunne
Gooreerdgronden met een zanddek

Codering

Zv44c met toevoeging (z).

Ligging en
oppervlakte

Uitsluitend in het sterk begreppelde deel van
vak 16. De oppervlakte bedraagt 1,5 ha of 0,3$
van het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Als.no. 24, maar met een zanddek ter dikte van
3O-4O cm. Door een intensieve begreppeling en
ophoging van het terrein met het zand uit deze
greppels, zijn deze gronden goed ontwaterd. Zij
hebben een gemiddeld hoogste grondwaterstand
tussen 40 en 60 à TO cm.

Bodemwaardering

Als bodemeenheid 24.
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Vochtige, zwak en sterk lemige, zeer fi.jn- en
matig fijnzandige, matig dikke Gooreerdgronden

Codering

cZv44c. Niet vergraven, toevoeging (a).

Ligging en
oppervlakte

Alleen in de vakken 35 en 56. De gronden zijn
in gebruik als bouwland.
De oppervlakte bedraagt 2 ha of 0,4$ van het
totaalp

Kenmerken en
eigenschappen

Gronden met een ongeveer 40 cm dikke, homogene
M , bestaande uit zwart, humeus, zwak en sterk
lemig, zeer fijn en matig fijn zand.
Onder de A-j en hiervan scherp gescheiden ligt
een onduidelijke grijsbruine humusarme laag
van dezelfde textuur (zwakke B-horizont). Deze
gaat op een diepte van 60-70 cm geleidelijk
over in grijs,sterk lemig fijn zand met roest
en reductievlekken (C-horizont).
Door de dikkere A-| en langdurige bemesting is
de chemische vruchtbaarheid van deze gronden
relatief hoog.
Ze hebben een goede vochtvoorziening. De gemid
deld hoogste grondwaterstand ligt tussen
40 en 60 à "JO cm.

Bodemwaardering

Voor lariks aeer geschikt tot geschikt.
Voor douglas zeer geschikt.
Voor grove den zeer geschikt.
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Vochtige, zwak lemige. zeer fijn- en matig
fi,jnzandige, matig dikke Gooreerdgronden

Codering

cZv43y. Niet vergraven, toevoeging (a).

Ligging en
oppervlakte

Uitsluitend in de Trippelenberg (vak 33)- De
oppervlakte bedraagt 1,5 ha of 0,3$ van het
totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Gronden met een ongeveer 40 cm dikke homogene
A<|, "bestaande uit zwart, humeus, zwak lemig,
zeer fijn en matig fijn zand. Onder de A-| en
hiervan scherp gescheiden ligt een onduidelijke
grijsbruine of geelbruine matig humusarme,
zwak lemige fijnzandige laag (zwakke B). Deze
gaat op een diepte van 60-70 cm geleidelijk
over in grijs sterk lemig fijn zand met roest
en reductievlekken (C-horizont).
Door de dikkere A-] en een langdurige bemesting
is de chemische vruchtbaarheid van deze gronden
relatief hoog. De vochtvoorziening is over
het algemeen goed. De gemiddeld hoogste grond
waterstand ligt tussen 40 en 60 à 70 cm.

Bodemwaardering

Voor lariks zeer geschikt tot geschikt.
Voor douglas zeer geschikt.
Voor grove den zeer geschikt.
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Matig droge, zwak lemige, zeer fijn- en matig
fi.jnzandige, matig dikke Gooreerdgronden

Codering

cZm43y. ïïiet vergraven, toevoeging (a).

Ligging en
oppervlakte

Alleen in de vakken 33 en 34« De oppervlakte
bedraagt 4 ha of 0,8van het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Als no. 27, maar met een wat lager humusgehalte van de A-| en lagere grondwaterstanden. De
vochtvoorziening is hierdoor minder goed. De
gemiddeld hoogste grondwaterstand ligt tussen
60 à 70 en 80 à 100 cm.

Bodemwaardering

Yoor lariks matig geschikt.
Voor douglas geschikt.
Toor grove den geschikt.
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Ondiep vergraven, vochtige, zwak en sterk Iemige, zeer fijn- en matig fijnzandige Vlakvaaggronden

Codering

0v44r•

Ligging en
oppervlakte

In relatief laag gelegen komvormige gedeelten
van het terrein. De oppervlakte "bedraagt 2,5
ha of 0,5$ van het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Gronden met een tot ongeveer 40 à 50 cm diepte omgewerkte heterogene "bovenlaag (de Ap-horizont), bestaande uit zeer humusarm, grijswit,
sterk roestig zwak of sterk lemig, zeer fijn
en matig fijn zand, waarin wat brokjes donker
grijs, matig humeus zand (dunne A-j) voorkomen.
De vaste C-horizont bestaat uit grijswit sterk
roestig, sterk lemig fijn zand.
Door het lage humusgehalte hebben de gronden
een gering vochthoudend vermogen. Gunstig is
het hoge leemgehalte van de ondergrond. De
gemiddeld hoogste grondwaterstand ligt over
het algemeen tussen 40 en 60 en 70 cm.

Bodemwaardering

Voor lariks matig geschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Voor grove den matig geschikt.
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Ondiep vergraven, vochtige, zwak lemige, zeer
fijn- en matig fijnzandige Vlakvaaggronden

Codering

Ov43y.

Ligging en
oppervlakte

Zij komen voor in de "oude stuifzanden" van de
Trippelenberg. De oppervlakte "bedraagt 1 ha of
0,2fo van het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Gronden met een tot ongeveer 40 à 50 cm diepte
omgewerkte heterogene bovenlaag (Ap-horizont),
bestaande uit brokken donkergrijs, matig humeus
loodzandhoudend zand (dunne A-|) en brokken
grijsbruin tot bleekbruin humusarm (zwakke Bg)
zwak lemig, zeer fijn en matig fijn zand. De
vaste C-horizont bestaat uit bleekgrijs of
grijswit, sterk roestig, zwak lemig of sterk
lemig fijn zand.
Afgaand op de aard van de profielontwikkeling
(zwakke moderpodzol) is de chemische vrucht
baarheid van deze gronden vrij hoog.
De vochtvoorziening is redelijk, de gemiddeld
hoogste grondwaterstand ligt tussen 40 en 60
à 70 cm.

Bodemwaardering

Voor lariks matig geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor grove den geschikt.
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II

Ondiep vergraven, matig droge, zwak lemige,
zeer fi.jn- en matig fi.jnzandige Vlakvaaggronden

Codering

Om43y.

Ligging en
oppervlakte

Zij komen voor in het "oude stuifzand" in de
Trippelenberg, De oppervlakte bedraagt 3 ha of
0,6^ van het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Als no. 30» maar met een wat lagere grondwater
stand. De voohtvoorziening is dan ook wat gun
stiger dan tij de vorige "bodemeenheid. De ge
middeld hoogste grondwaterstand ligt tussen
60 en 80 à 100 cm.

Bodemwaardering

Als bodemeenheid 30.
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Ondiep vergraven, vochtige, leemarme. matig
fi.jnzandige, zeer humusarme Duinvaaggronden
niet op profiel

Codering

zSv 1 z.

Ligging en
oppervlakte

Zij komen voor in de jonge stuifzanden, langs
de oostzijde van het militair oefenterrein
(vak 11) en in vak 4* Het zijn de wat lagere
terreingedeelten (uitgestoven laagten met dun
stuifzanddek). De oppervlakte bedraagt 3 ha
of 0,6^ van het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Gronden met een tot ongeveer 40 cm diepte bewerkte, gele ,zeer humusarme, leemarme, matig
fijnzandige, vrij homogene bovenlaag of Ap,
waarin d© oorspronkelijke dunne en onduide
lijke A- en B-horizont niet meer te herkennen
zijn.
De dikte vanjhet gele, zeer humusarme, leemarme
matig fijnzandige stuifzanddek varieert van 40
tot 100 cm.
Op een diepte van 4O-6O cm treffen we doorgaans
roest- en reductievlekken aan.
De ondergrond (dekzand) bestaat uit grijswit,
sterk lemig fijn zand met roest- en reductievlekken.
Door het lage humusgehalte van de A en het
stuifzanddek is zowel de voedingstoestand als
de vochtvoorziening zeer matig.
De gemiddeld hoogste grondwaterstand ligt
tussen 40 en 60 à JO cm.

Bodemwaardering

Voor lariks ongeschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Voor grove den matig geschikt.
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Ondiep vergraven, matig droge, leemarme, matig
fi.jnzandige, zeer humusarme Duinvaaggronden
niet op profiel

Codering

zSml z.

Ligging en
oppervlakte

Zij komen voor in de jonge stuifzanden (uitgestoven laagten met dun stuifzanddek) in vak
2 en 4. De oppervlakte bedraagt 1,5 ha of
0,35^ van het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Als no. 32, maar met een wat diepere grond
waterstand. De roest- en de reductievlekken
treffen we hier eerst op een diepte van 60-80
cm aan.
De gemiddeld hoogste grondwaterstand komt
niet boven de 60 à 70 cm.
Ook deze gronden hebben een slechte voedings
toestand en vochtvoorziening.

Bodemwaardering

Als bodemeenheid 32.
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M

Ondiep vergraven, droge, leemarme, matig fi.jn»
zandige, zeer humusarme Duinvaaggronden, niet
op profiel

Codering

zSdlz.

Ligging en
oppervlakte

Zij komen voor in de jonge stuifzanden in vak
7 (uitgestoven laagte met dun stuifzanddek).
7>e oppervlakte bedraagt 1 ha of 0,2"Jo van het
tot aal.

Kenmerken en
eigenschappen

Als no. 32, maar met een veel hogere ligging
en een daardoor diepere grondwaterstand. Roest
en reductievlekken treffen we hier pas op een
diepte van 120-150 cm aan. De gemiddeld hoog
ste grondwaterstand ligt altijd lager dan 100
cm.
Deze gronden zijn zeer droog en evenals de
beide vorige chemisch arm.

Bodemwaardering

Voor lariks ongeschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Voor grove den matig geschikt.
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Ondiep vergraven, vochtige, leemarme, matig
fi.jnzandige, matig humusarme Duinvaaggronden
op profiel

Codering

aSvlp.

Ligging en
oppervlakte

In het vrij hoog gelegen jonge stuifzand op
profiel, dat voornamelijk in het zuiden van de
boswachterij voorkomt. De oppervlakte bedraagt
15 ha of 3j0^ van het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Gronden met een tot 40 à 50 cm diepte bewerkte
vrij homogene, matig humusarme, leemarme, matig
fijnzandige Ap, waarin de oorspronkelijke dun
ne en onduidelijke A- en B-horizonten nauwelijks
meer zijn terug te vinden. De dikte van het
losse gele tot geelgrijze, matig humusarme,
leemarme en matig fijnzandige stuifzanddek va
rieert van 40 tot 100 cm. Het stuifzand rust
op een overstoven bodemprofiel. Dit kan zijns
een natte Madeveengrond (aVnp), een vochtige
of matig vochtige Veldpodzolgrond (Hv44> Hx44)•
De plantenvoedingsstoffen zijn gedeeltelijk
verspreid door het stuifzand, gebonden aan de
schaars voorkomende humeuze bandjes, gedeelte
lijk geconcentreerd in de A- en B-horizont van
de overstoven bodemprofielen.
Yoor het bodemvocht geldt eenzelfde verdeling.
De vochtvoorziening is redelijk, doordat de
wortels gewoonlijk tot in het overstoven pro
fiel doordringen en kunnen profiteren van het
vocht dat daarin wordt vastgehouden en uit het
grondwater wordt aangevuld.
De gemiddeld hoogste grondwaterstand ligt
doorgaans dieper dan 80 cm.

Bodemwaardering

Voor lariks matig geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor grove den geschikt.
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Ondiep vergraven, droge, leemarme, matig fijnzandige, matig humusarme Duinvaaggronden op
profiel

Codering

aSdl p.

Ligging en
oppervlakte

In de hoogst gelegen gedeelten van het jonge
stuifzand op profiel. De oppervlakte bedraagt
24,5 ha of 4>9$ van het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Als no. 35? maar met overstoven "bodemprofielen
in de ondergrond, die hoger "boven het grond
water liggen. Het zijn matig droge Veldpodzolgronden (Hm42) en droge Haarpodzolgronden
(Hd42).
De vochtvoorziening is hier dan ook aanmerke
lijk ongunstiger. Deze hangt af van het regen
water, dat in de humeuze bandjes van het stuif
zand en in het overstoven profiel wordt gebon
den of op dit profiel stagneert. Aanvulling
vanuit het grondwater ia zeker in de zomer
niet mogelijk.

Bodemwaardering

Voor lariks ongeschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Voor grove den matig geschikt.
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il

Ondiep vergraven, droge, zwak lemige, zeer
fi.jn- en matig fijnzandige humusarme Vorstvaaggronden

Codering

Od43y-

Ligging en
oppervlakte

In de hoogste gedeelten van het oude stuifzand
in de Trippelenberg. De oppervlakte bedraagt
5 ha of 1,0*fa van het totaal.

Kenmerken en
eigenschappen

Gronden met een tot ongeveer 50 cm diepte om
gewerkte heterogene bovenlaag of Ap, bestaande
uit brokken donkergrijs, loodzandhoudend, ma
tig humeus (dunne A-j ) en brokken geelbruin
humusarm (zwakke Bg) zwak lemig, zeer fijn en
matig fijn zand.
Onder de Ap,en hiervan scherp gescheiden,ligt
een geelbruine, humusarme, zwak lemige fijnzandige laag (de onderkant van de zwakke I^).
Op een diepte van 60-70 cm gaat deze geleide
lijk over in grijsgeel, zwak lemig fijn zand,
waarin dunne roestkleurige, sterk lemige ban
den voorkomen.
De B-horizont met veel ijzer en een weinig
niet-amorfe humus wijst op een vrij rijk
moedermateriaal met waarschijnlijk een vrij
hoge chemische vruchtbaarheid.
"Voor de vochtvoorziening zijn de gronden op
regenwater aangewezen. Het vochthoudend ver
mogen van de bovengrond is gering (lage humusgehalten). Het is mogelijk dat de bomen nog
kunnen profiteren van het water dat door de
lemige banden in de ondergrond wordt vastge
houden.

Bodemwaardering

Voor lariks ongeschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor grove den geschikt.

GESCHIKTHEIDSKLASSEN LARIKS (Gebruikte opbrengsttabel Van Soest '
1. Zeer geschikt
Geschikt voor het telen van zwaar hout (d.w.z. een opperhoogte van 20 in "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 ja,ar) 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
(IO-15 jaar) is vrij groot. Absolute boniteit 6-8
4. Ongeschikt
Niet geschikt voor de teelt van lariks
GESCHIKTHEIDSKLASSEI DOUGLAS (Gebruikte opbrengsttabel Grandjean en Van Soest '55)
1. Zeer geschikt
Geschikt voor de teelt van zwaar hout, de groei zet zich
minstens tot het 503"fce 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 boniteit 12-17
3. Matig geschikt
Geschikt voor de teelt van licht hout, in gunstige geval
len voor middelzwaar hout.
Boniteit II. Absolute boniteit 8-11
4. Ongeschikt
Niet geschikt voor de teelt van douglas. Boniteit III.
Absolute boniteit 7 en lager
GBSCHIKTHEIDSKLASSEN 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 IY-V. Absolute boniteit 3"è~4"i"
4. Ongeschikt
Boniteit VI. Absolute boniteit 3 en lager
Afb.19 . Omschrijving geschiktheidsklassen.
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Een bodemkaart 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 ten naaste bij kan
worden aangegeven.
Om een geheel juiste beoordeling te kunnen vaststellen, zou
men zowel de bodem in al zijn facetten, als alle eisen die de
houtsoorten aan de bodem stellen volledig moeten kennen. Ons in
zicht in de ingewikkelde betrekkingen tussen bodem en bos is ech
ter verre van volledig. Toch is het mogelijk,met de huidige kennis,
in de vorm van zogenaamde geschiktheidsklassen een voor de prak
tijk bruikbare bodemwaardering op te stellen voor de Japanse lariks, de douglas en de grove den.
Met nadruk zij er cp gewezen, dat deze geschiktheidsbeoorde
ling een eerste benadering is, waaraan nog veel verbeterd zal
kunnen worden.
Naast deze geschiktheidsbeoordeling kunnen aan de bodemkaart
aanwijzingen worden ontleend, die onder andere betrekking hebben
op de uitwerking van een bemesting, de bewortelingsdiepte, de grond
bewerking en de kans op bodemverwildering na sterke dunning of
kaalkap. Daarom verdient het aanbeveling, wanneer bij de houtsoor
tenkeuze de factor bodem aan de orde komt, niet alleen de geschiktheidskaarten maar vooral ook de bodemkaart te raadplegen.
5.1. GESCHIKTHEID 1 klassen, bepaling en kaarten
De geschiktheid van de grond voor de teelt van lariks, douglas en
grove den is voor ieder van deze houtsoorten uitgedrukt in een
viertal zogenaamde geschiktheidsklassen en weis zeer geschikt,
(goed) geschikt, matig geschikt en ongeschikt. Deze klassen zijn
opgesteld in samenwerking met het Staatsbosbeheer (inrichtingsdienst en Beheershoutvesters) en het Bosbouwproefstation.
Uit de omschrijving van deze klassen (afb. 19) blijkt dat de
"massa-omloop", de "boniteit" en het "risico van de teelt31 de
maatstaven voor deze geschiktheid zijn. De "produktiekosten", even
eens een belangrijke maatstaf, moesten negens het vrijwel niet be
schikbaar zijn van deze gegevens, buiten beschouwing blijven. De
omschrijving van de klassen is uitvoeriger naarmate er meer bekend
was over het groeiverloop van de houtsoort op de verschillende
gronden. Zo is in de geschiktheid voor de lariks de massa-omloop,
de boniteit en het risico van de teelt verwerkt, maar in die voor
de grove den alleen de boniteit.
De bepaling van de ge"ohiktheid van de gronden voor de grove
d.en berust op de resultaten van onderzoekingen op overeenkomstige
gronden elders en op boomhoogtemetingen in een aantal proefplekken
in het Mastbos zelf. Daar de ervaring heeft geleerd dat de invloed
van de bodem op de boomgroei ".-.et duidelijkst tot uiting komt in de
leeftijdsklassen van 40 tot 60 jaar, zijn de metingen alleen uit
gevoerd in opstanden van 39-58 jaar. Om een vergelijking tussen
deze ongelijkjarige opstanden mogelijk te maken zijn de gemeten
boomhoogten, met behulp van de opbrengsttabel Grandjean-Stoffels
1955, gecorrigeerd naar de leeftijd bij 45 jaar.
Hoewel ernaar gestreefd is de proefplekken over het gehele
gebied gelijkmatig te verdelen liggen zij hoofdzakelijk in het
zuiden.
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eengesloten oppervlakten van de te onderzoeken bodemeenheid en/of
de vereiste leeftijdsklasse van de grove den in de rest van het
gebied.
De boomgroei is gemeten op slechts 7 van de 37 bodemeenheden
en wel op aVnh, vHn44> vHv44> Hv44> Hx44> Hm42, Hd42. De gezamen
lijke oppervlakte van deze bodemeenheden bedraagt ochter 71$ van
het totaal.

Hoewel de nog nader te bespreken uitkomsten vrij sterk uit
eenlopen (afb. 20,21, 22) geven zij toch een globale indruk van
de te verwachten groei van de grove den op de verschillende bodem
eenheden.
De metingen zijn aangevuld met een aantal schattingen. Aan
deze visuele beoordeling werden een drietal excursies gewijd met
deskundigen van het Staatsbosbeheer en het Bosbouwproefstation.
De toekenning van een geschiktheid aan de gronden voor lariks
en douglaj3 berust op de visuele beoordeling van het geringe aan
tal opstanden, dat van deze houtsoorten in de boswachterij voor
komt. De basis is dan ook aanmerkelijk zwakker dan die voor de
grove den. Evenals bij de grove den zijn ook deze beoordelingen
uitgevoerd in samenwerking met het Staatsbosbeheer en het Bosbouw
proef station.
De geschiktheidskaarten zijn vervaardigd om met één oogopslag
een overzicht'te krijgen van de oppervlakte, plaats en verdeling
van de produktiemogelijkheden van de grond. Zij zijn afgeleid van
de bodemkaart en geven per houtsoort de geschiktheid weer.
5-2. GESCHIKTHEIDSBEOORDELING VOOR DE JAPANSE LARIKS
De Japanse lariks vraagt een goede vochtvoorziening en een vrij
hoge chemische vruchtbaarheid.
Daa,r de vochtvoorziening in het Mastbos voor een belangrijk
deel afhangt van de stand en de fluctuatie van het grondwater, zal
de lariks sterk reageren op de hierin voorkomende verschillen.
Langdurig hoge (0-40 cm) grondwaterstanden verdraagt hij slecht»
Hoogste grondwaterstanden dieper dan 100 cm schijnen voor een goede
vochtvoorziening reeds te laag te zijn.
Een te hoge pH werkt remmend op de groei (Van Goor, 1953
terwijl een hoog stikstofgehalte een slechte, slingerende stamvorm
veroorzaakt. Fosfaat moet in voldoende mate aanwezig zijn, een
P-j-g-f. van ongeveer 40 kan als minimum voor een goede groei worden
beschouwd (Van Goor 1953 t/m 1956)=
Zeer_g£S£hikt tojt geschikt
Als zeer geschikt tot geschikt voor de teelt yan lariks worden
de dunne (Zn44c, Zn44c (c) '), Zv44c, Zv44c(z) )) en matig dikke
(cZv44c, cZv43y) Gooreerdgronden beschouwd, met uitzondering echter
van de matig droge (cZm43y)°
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 35>5 ba of 7 , 1 f o van de tota
le oppervlakte.
Het zijn alle gronden met een relatief hoge chemische vrucht
baarheid en een goede vochtvoorziening» Weliswaar komen in de natte
dunne Gooreerdgronden hoge grondwaterstanden voor, maar deze zijn
doorgaans van korte duur en belemmeren de groei niet. In andere
gebieden blijkt, dat zelfs langduriger hoge grondwaterstanden in
deze gronden zelden een slechte uitwerking op de groei van het bos
hebben,.
1)

toevoegingen c en z
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Als geschikt voor de teelt van de lariks worden "beschouwds de voch
tige Moerpodzolgronden (vHv44> vHv44(z)), de vochtige Veldpodzolgronden (Hv44» Hv44(c)), de vochtige en matig vochtige Laarpodzolgronden (cHv44> cïïx44) en de zwarte Enkeerdgronden (En44c> Ev44k?
Ev43y). De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 178 ha, dit is 35 >6$
van de totale oppervlakte.
Ook dit zijn alle gronden met een goede vochtvoorziening. De
wat lagere grondwaterstand in de matig ,ochtige Laarpodzolgronden
zal doorgaans dooi* de vochtreserve in de dikkere A-j gecompenseerd
worden.
De chemische vruchtbaarheid van de Moer- en Yeldpodzolgronden
is doorgaans redelijk. In de Moerpodzolgronden zou het hoge stik
stofgehalte een kromme stamvorm kunnen veroorzaken.
De totale hoeveelheid voedingsstoffen zal in de Laarpodzolgronden
en in de zwarte Enkeerdgronden door resp. de eertijds uitgeoefende
landbouw en de wat dikkere A-j, gewoonlijk wat hoger zijn. Dit kan
van perceel tot perceel echter sterk variëren.
Matig geschikt
Als matig geschikt voor de teelt van de lariks worden beschouwd:
de vochtige Madeveengronden (aVnh(z)), de matig vochtige Veldpodzolgronden (ïïx44> Hx44(c)), de matig droge Laarpodzolgronden
(cHm42);, de Broekeerdgronden (vZn44c)> de matig droge, matig dikke
Gooreerdgronden (Zm43y)> de Vlakvaaggronden (0v44r5 Ov43y? Om43y)
en de vochtige Duinvaaggronden op profiel (aSv1p).
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 145 ha, dit is 29°/o van
de totale oppervlakte.
Het zijn alle gronden waarvan 2>f de vochtvoorziening 2>f de chemi
sche vruchtbaarheid te wensen overlaat voor een optimale groei van
de lariks.
De matig vochtige Yeldpodzolgronden (Hx44> Hx44(c)), de matig
droge Laarpodzolgronden (cHm42), de matig dikke, matig droge Gooiv
eerd gronden (cm43y) en de matig droge Vlakvaaggronden (Om43y) zijn
gewoonlijk wat te droog, de Broekeerdgronden wat te nat voor een
goede lariksopstand. De vochtige Vlakvaaggronden (0v43y> 0v44:c')
hebben weliswaar hoogste grondwaterstanden van 40-60 à 70 cm, maar
in de zomer zakt het water gewoonlijk snol weg, zodat ook hier
vochtgebrek kan optreden. Hetzelfde geldt, zij het in wat mindere
mate voor de vochtige Duinvaaggronden (aSv1p). Gebrek aan voedings
stoffen gaat bij de sterk lemige Vlakvaaggronden (0v44x) waarschijn
lijk ook een rol spelen.
Afgaande op de groei van de grove den zijn de vochtige Madeveengron
den (aVvh(z)) als matig geschikt voor de lariks geclassificeerd.
Het is echter de vraag, of deze gronden gezien de gunstige voedings
toestand en waterhuishouding, niet hoger mogen worden aangeslagen.
Ongeschikt
Als ongeschikt voor de teelt van de lariks zijn beschouwd s de natte
Madeveengronden (aVnh, aVnh(z)), de natte Moerpodzolgronden (vHn44j
vHn44(z), vHn44(c)), de matig droge Veldpodzolgronden (Hm42), de
Haarpodzolgronden (Hd42), alle Duinvaaggronden behalve aSvlp en de
Vorstvaaggronden (Öd43y)•
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 140 ha, dit is 28,1$ van
de totale oppervlakte.
De groei van de lariks is op deze gronden uitgesproken slecht
door te hoge (aVnh, aVnh(z), vHn44> vHn44(z)> vHn44(c))of te lage
(Hm42, Hd42, Od43y» aSdlp) grondwaterstanden al dan niet gecombi
neerd met een lage chemische vruchtbaarheid (zSvlz, zSmlz, zSdlz).
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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 fluctuatie van het grondwater dan de lariks.
Aan de chemische vruchtbaarheid worden vrij hoge eisen gesteld.
Vooral het fosfaatgehalte van de grond en het stikstofgehalte van
de humus mogen niet te laag zijn. Een P-tot van 40 en een stikstof
gehalte van de humus van ongeveer 2Qffo gelden als minimum voor een
goede groei van de douglas.
•Zeer_g_es£hikt_
Als zeer geschikt voor de teelt van de douglas worden beschouwd;
de vochtige Moerpodzolgronden (vHv44> vHv44(z), de vochtige Veldpodzolgronden (Hv44> Hv44(c)), de vochtige en matig vochtige Laarpodzolgronden (cHv44? cHx44)> de vochtige zwarte Enkeerdgronden
(Ev44h> Ev43y), de dunne Gooreerdgronden (Zn44c> Zn44c(c), Zv44c,
Zv44c(z)), en de vochtige matig dikke Gooreerdgronden (Zv44c>
Zv43y).
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 212,5 ha> clit is 42,5^ van de
totale oppervlakte.
Het zijn alle gronden met een goede vochtvoorziening en een
relatief hoge (dunne en matig dikke Gooreerdgronden) of redelijke
chemische vruchtbaarheid.
Bij de Laarpodzolgronden (cHv44> cHx44) en de vochtige Enk
eerdgronden (Ev44h, Ev43y) en de matig dikke Gooreerdgronden
(cZv44c, cZv43y) kan deze echter sterk uiteenlopen als gevolg van
de eertijds uitgeoefende landbouw. De laatstgenoemde groepen zijn
doorgaans gevoelig voor het optreden van wortelrot.
Gejschikt
Als geschikt voor de teelt van de douglas worden beschouwd; de
vochtige Madeveengronden (aVvh(z)), de matig vochtige (Hx44j Hx44(c))
en matig droge (Hm42) Veldpodzolgronden, de matig droge Laarpodzol
gronden (cHm42), de natte zwarte Enkeerdgronden (En44c), de Broekeerdgronden (vZn44c)> de matig dikke, matig droge Gooreerdgronden
(cZm43y)j de zwak lemige Vlakvaaggronden (Öv43ys 0m43y)» de Duinvaaggronden op profiel (aSvip, aSdîp) en de Vostvaaggronden (Od43y)•
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 230,5 ha, dit is 46>1i°
van de totale oppervlakte.
Het zijn gronden, waarvan de vochtvoorziening voor de douglas
iets ongunstiger is dan bij de vorige groep. Gedeeltelijk zijn zij
wat te nat (En44c, vZn44c)» gedeeltelijk wat te droog (Hx44> Hx44(c)
Hm42, cZm43y» aSv1p, Om43y> Od43y) voor een maximale groei van de
douglas.
De vochtige Vlakvaaggronden (Ov43y) hebben weliswaar hoogste wa
terstanden van 4O-6O à 70 cm, maar in de zomer zal het water ge
woonlijk vrij snel wegzakken, waardoor ook hier sprake is van een
wat ongunstiger vochtvoorziening.
De vochtige Madeveengronden (aVvh(z) zijn gezien hun redelijke
voedingstoestand en vochtvoorziening misschien wat te laag geclas
sificeerd.
De chemische vruchtbaarheid van alle in deze klasse bespro
ken gronden is doorgaans redelijk en voor de douglas meestal vol
doende. Afgaande op hun gering humusgehalte en het daarmede samen
gaande lage stikstofniveau zouden de Vlakvaaggronden (Ov43y> 0m43y)
hierop een ongunstige uitzondering kunnen maken.
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8,0
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0
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No Vak
Grwst
L
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9
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11
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No Vak L
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5
6
7
8
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3b
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5d
5d
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46
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44
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14,8
14,8
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12,3
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12,9
12,1
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53
39
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25
39
53
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1 3b
2 3b
3 3b
4 3b
22 9a
23 9a
24 9a
25 9a
28 8b
31 8c
32 8c
52 4m
53 4m
55 4m
57 4m
69 9c
70 9c
71 9c
72 9c
75 9c
84 6n
85 6n
86 6n

46
46
4-6
46
39
39
39
39
57
58
58
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54
54
40
40
40
40
40
48
48
48

13,4
13,6
13,7
13,9
12,5
13,4
10,5
12,2
11,8
12,1
11,8
12,3
11,4
13,7
10,6
13,7
12,2
12,5
1-4,8
12,6
14,4
13,6
14,1
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63
85
61
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70
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92
70
40
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Bodemtype; Hd42
No Vak
L HS
G-rwst
Ervld afcL 1960 45.i" 1/3*61
16
17
18
50
51
79
80
81

9a
9a
9a
4m
4m
6n
6n
6n

39
39
39
54
54
48
48
48

11,0
11,3
11,3
10,7
13,6
11,3
13,3
12,7

167
184
173
>200
>200
>200
>200
>200

Afb. 20, Tabel van de voornaamste gegevens van de proefmetingen bij de grove den
(opname december 1960).
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Gej3chikt_tot_matig_g£S£hi_kt^
Als geschikttot matig geschikt voor de teelt van de douglas worden
de natte Moerpodzolgronden (vHn44, vHn44(z), vHn44(c)) "beschouwd.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 27,5 ha, dit is 5>5% van de
totale oppervlakte.
Het zijn gronden die vrij langdurig een hoge grondwaterstand hebben,
waardoor de groei van de douglas wat geremd wordt. De opbrengst
lijkt echter nog te hoog om deze gronden reeds als matig geschikt
te kwalificeren.
Matig gej3chikt
Als matig geschikt voor de teelt van de douglas worden beschouwd;
de Haarpodzolgronden (Hd42), de zwak en sterk lemige, vochtige
Vlakvaaggronden (Ov44r en <ie Duinvaaggronden niet op profiel
(zSvlz, zSmlz, zSdlz).
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 26 ha, dit is 5,2$ van
de totale oppervlakte.
Het zijn gronden, waarop men slechts een matige opbrengst mag
verwachten als gevolg van een onvoldoende vochtvoorziening (Hd42)
en/of een lage chemische vruchtbaarheid (zSvlz, zSmlz, zSdlz, 0v44r)«

7

Ongeschikt
Als ongeschikt voor de teelt van de douglas worden beschouwds de
natte Madeveengronden (aVnh, aVnh(z)).
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 2,5 ha, dit is 0,5$ van
de totale oppervlakte.
De grondwaterstand is bij deze grond te lang hoog om zelfs
maar een matige groei te waarborgen.
5-4- DE GESCHIKTHEIDSBEOORDELING VOOR DE GROVE DEN
Over de eisen die de grove den 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 grove
den dichtbij de douglas. Uit oppervlakkige veldwaarnemingen krijgt
men de indruk, dat hij echter wat gevoeliger is voor verschillen
in fluctuatie van het grondwater en van de grondwaterstand.
Op verschillen in chemische vruchtbaarheid reageert de grove
den doorgaans weinig»
Het valt op, dat de geschiktheidsbeoordeling voor de grove
den en de douglas geheel gelijk zijn. Waarschijnlijk vindt dit zijn
oorzaak in de betrekkelijk geringe verschillen in chemische vrucht
baarheid en in het relatief hoge niveau daarvan.
Bovendien zijn de geschiktheidsklassen vrij ruim, kleine verschil
len in groei blijven gewoonlijk binnen één geschiktheidsklasse.
Zoals reeds aan het begin van dit hoofdstuk werd vermeld be
rust de toekenning van een geschiktheid aan de grond voor de grove
den onder meer op boomhoogtemetingen in 86 proefplekken. De uit
komsten van deze metingen zijn weergegeven in een tabel (afb. 20)
en grafieken (afb. 21 en 22). Per bodemeenheid worden achtereen
volgens het nummer van de proefplek (corresponderend met de num
mers op de proefplekkenkaart bijlage 4),het nummer van de afde
ling, de leeftijd in 1960, de gemiddelde hoogte bij 45 jaar en de
grondwaterstand op 1 maart 1961 weergegeven.
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Afb. 23° Tabel van de oppervlakte, die elk van de geschiktheids
klassen voor lariks, douglas en grove den inneemt.
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Afbeelding 21 geeft een indruk van de samenhang tussen de
gemiddelde boomhoogte bij 45 jaar en de bodemeenheid. Men ziet
hieruit dat de beste groei op de vochtige Moerpodzolgronden (vHv44)
en op de vochtige Veldpodzolgronden (Hv44) voorkomt. Naarmate de
grond droger wordt neemt de boomhoogte af. Hetzelfde nemen we
waar in de richting van de natte gronden. De slechtste groei tref
fen we dan ook aan op de droge Haarpodzolgronden (Hd42) en de nat
te Madeveengronden (aVnh).
Om een duidelijker beeld van de spreiding te verkrijgen, zijn in af
beelding 22 de gegevens in een frequentiegrafiek weergegeven. Hier
toe zijn de boomhoogten in klassen van één meter samengenomen.
Hoewel de spreiding groot is (gedeeltelijk als gevolg van
verschil in herkomst en behandelingswijze) en het aantal waarne
mingen per bodemeenheid laag ,
geven de grafieken toch enig in
zicht in de orde van grootte van de verschillen in groei tussen
de onderzochte bodemeenheden. Zij bevestigen bovendien de prak
tijkervaring dat ook voor de grove den een goede vochtvoorziening
van belang is.
Daar de geschiktheidsbeoordeling van de gronden voor douglas en
grove den gelijk is en ook de argumentatie hiervan vrijwel gelijk
luidend, zien wij van een nadere bespreking van elke geschikt
heidsklasse voor de grove den af.
Men zie hiervoor de besprekingen ven de geschiktheidsklassen voor de
douglas.

6-
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Het kan verhelderend werken wanneer enig inzicht bestaat omtrent
de wijze waarop het kaartmateriaal tot staad is gekomen. Daarom
wordt in het onderstaande iets gezegd over de topografische ba
sisgegevens, het veldwerk, de waarnemingsdichtheid en -diepte,
alsmede over de wijze waarop de bodem- en geschiktheidskaarten
tot stand kwamen.
Kaartmateriaal
Als basis voor de definitieve bodem- en geschiktheidskaarten
is de bedrijfskaart 1961, schaal 1;10.000 van het Staatsbosbeheer
gebruikt. Als basis voor de veldopname diende een vergroting naar
schaal 1:5000 van de bedrijfskaart uit 1951» schaal 1 s 10.000.
Veldwerk
Het veldwerk had plaats van 1 juli tot 1 december 1960. Ten behoe
ve van de geschiktheidsbeoordeling werden in december 1960 op 86
proefveldjes hoogtemetingen uitgevoerd. Excursies ter vaststelling
van de geschiktheidsbeoordeling met deskundigen van het Staatsbos
beheer en het Bosbouwproefstation hadden onder meer in november
1961 plaats.
In mei 1962 werden in verband met enkele wijzigingen in de legen
da in het veld nog enige correcties uitgevoerd.

- 63 Boringen
De aard van de bodem werd door middel van grondboringen bepaald.
De boringen werden uitgevoerd in een rechthoeksnet van 50 bij 50 m.
Door de onoverzichtelijkheid van het terrein of de ingewikkeldheid
van het bodempatroon werden plaatselijk tussenboringen gemaakt,
zodat het aantal boringen per hectare ongeveer 6 bedraagt.
De boordiepte bedroeg minimaal 1,20 m.
De veldgegevens zijn direct (dus zonder boorstaten) in code op de
veldkaarten genoteerd. De vermelde gegevens betroffen;
de aard van het bodemprofiel
de korrelgrootte van het zand
de lemigheid
de diepte van de grondbewerking; deze is later niet meer opge
nomen in verband met de geringe verschillen die hierin voorkwa
men.
Bij de Duinvaaggronden werden bovendien opgenomen;
de dikte van het stuifzanddek
het gemiddelde humusgehalte van het stuifzanddek
de aan- of afwezigheid van een overstoven profiel.
Vervaardiging van kaarten
Yoor de vervaardiging van de definitieve bodemkaart zijn de op de
veldkaarten getekende bodemgrenzen op een calque van de bedrijfskaart, schaal 1:5000, overgenomen. Door fotografische verkleining
hiervan naar schaal 1 s 10.000 werd de concept-bodemkaart verkregen.
Yoor het maken van de bodemgeschiktheidskaarten is een lijst
opgesteld van alle bodemeenheden met de hun toegekende geschikt
heid (bijlage 5)- Met behulp van deze lijst konden de geschiktheidskaarten van de bodemkaart worden afgeleid.
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